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توطئة

االجتماعية  الدراسات  خمرب  أعضاء  كل  وباسم  بامسي  أشكر 
التارخيية كل الزمالء األساتذة والباحثني الذين لبوا الدعوة للمشاركة 
يف أول يوم دراسي، يتناول اهلجرة اجلزائرية يف املاضي واحلاضر، وجيمع 
باحثني من قسمي التاريخ وعلم االجتماع، وهي مبادرة حسنة ألننا كما 
نعرف إذا أفرغ احلدث التارخيي من الظاهرة االجتماعية، يصبح حكاية 
إذا  االجتماعية  والظاهرة   ،avec )h( minuscule histoire أو   historiette
أفرغت من إطارها الزمين واملكاني، أي من التاريخ، تصبح مائعة وغري 

دالة على وضع حمددا.
وإذا كانت ظاهرة االستقرار عند ابن خلدون أساس العمران، فإن 
ظاهرة احلراك والتنقل أساسيان يف التاريخ احلديث، كما كانت الرحلة 

املؤسسة للحواضر واألمصار أساسية وغالية يف أدبيات العرب.
وللهجرة ميزات إنسانية فاعلة يف التاريخ تتمثل يف املثقافة 
 le multiculturalisme l’acculturation وانتشار التعددية الثقافية 
احلضري  والتعايش   Le brassage ethnique العرقي  واالمتزاج 
اجلديد  العاملي  النظام  la convivialité des civilisations يف ظل 
Norman Meier، املتوفى  الذي فضل تسميته املؤرخ األمريكي 

.New age العهد اجلديد  بـ  الفارط،  الشهر 
كما أن هلا، أي اهلجرة، مشاكل يعاني منها العامل الغربي والعامل 
الثالث على حد السواء وهي أحيانا معربة عن اليأس كظاهرة »احلراقة«، 
الدراما  مصاف  بلغ  الذي  الشعيب،  املصطلح  أن  ولو  التاريخ  يف  القدمية 
العلوج  هم  احلديث،  اجلزائر  تاريخ  يف  احلراقة  ألن  جديد،  األسطورية 
يف  والعمل  اإلسالم  العتناق  بلدانهم  من  يفرون  كانوا  الذين  املسحيني 
اجلهاد البحري والقرصنة لالستفادة من غنائم البحر اليت كانت وفرية يف 

اجلزائر أثناء احلكم العثماني.
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من هؤالء »احلراقة«، نذكر فيخو الذي فّر من اسبانيا إىل اجلزائر 
ليعتنق اإلسالم ويصبح مرابطا جماهدا يف البحر وهو من يعرف اليوم بـ : 
سيدي الفرج البحري، ولألسف أن هذه الظاهرة أصبحت اآلن عكسية، 
أصبح  الذي  اجلزائري  الشباب  يعيشها  اليت  الكبرية  املآسي  على  وتعرب 

يفضل املوت غداءا لألمساك على العيش بدون أمل.
اهلجرة  حركات  حول  والدراسات  امللتقيات  هذه  من  إذن  فاهلدف 
واحلراك بصفة عامة وواجبنا حنن كجامعني، هو إجياد حلول علمية هلذه 
الظاهرة اليت أصبحت من أهم ظواهر العصر وقد اخرتنا موضوع "اهلجرة 
الدراسيني  اليومني  هلذين  كموضوع  واحلاضر"  املاضي  يف  اجلزائر  يف 
للهجرة يف  يوما  املرجو. وقد خصصنا  قليلة، اهلدف  بنسبة  ولو  لتحقيق، 
التاريخ ويوما أخر لدراسة املوضوع من منظور اجتماعي، وذالك إلعطاء 
رؤية سوسيوتارخيية جديدة ومتكاملة، نأمل أن يأخذ فيها العامل املنهجي  

حصة األسد.
على أمل أن تتجدد مثل هذه الندوات الفاعلة يف إجياد حلول ملشاكل 

اهلجرة يف اجلزائر.
كل  هلا  نتمنى  اليت  الندوة  هذه  يف  للمساهمني  شكرنا  وجندد 

النجاح.

األستاذ الدكتور كمال فياللي
مدير خمرب الدراسات واألحباث

حول الرحلة واهلجرة
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كلمة رئيس المجلس العلمي
لكلية العلوم االجتماعية واالنسانية

لقد تابعت باهتمام بالغ، جانبا من أشغال ملتقاكم حول »سوسيولوجيا 
اهلجرة اجلزائرية يف تاريخ املاضي واحلاضر« وأعجبت كثريا باألفكار اليت 
وردت يف مداخلتكم املوسومة بـ »اهلجرة الدينية والعلمية من وإىل قسنطينة 
يف القرن السابع عشر«، ويف نفس الوقت تأسفت كثريا حلالة االغرتاب 
اليت يعيشها الباحثون اجلزائريون أمثالكم والذين بقيت أفكارهم حبيسة 
مؤلفاتهم ورهينة خمابر البحث وقاعات الدراسة، ومل جتد طريقها بعد 
إىل من يهمهم األمر من أصحاب القرار لتتحول إىل اسرتاتيجيات وبرامج 
عمل حلل الكثري من املشاكل السياسية واالجتماعية واألمنية اليت يعاني 

منها شعبنا.
الوقت قد حان لتوظيف واستخدام  أولياء أمورنا أن  جيب أن يدرك 
السوسيو-تارخيية يف حل مشاكل  املعرفة  العلمية، مبا يف ذلك  املعرفة 
وطنهم  يف  الصاعدة  لألجيال  املفقودة  الثقة  وإعادة  بها  والنهوض  األمة 
التواصل  على  وقدرتهم  أجدادهم  وبطوالت  أجماد  إبراز  خالل  من  األم 
مع اآلخر املغاير دون إحداث القطيعة مع الذات والرتاث والولوج يف عامل 

اجملهول احملفوف باملخاطر.
وفقكم اهلل ملا فيه خري البالد والعباد

ودمتم يف خدمة اجلزائر

أ. د./ صاحل فياللي
رئيس اجمللس العلمي لكلية
العلوم االجتماعية واالنسانية
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الهجرة العلمية والطالبية إلى قسنطينة
في عهد عبد الكريم الفقون عالمة العصر

1580 م - 1662 م )988 هـ 1073- هـ(

أ. د. كمال فياللي
خمترب الدراسات واألحباث السسيولوجية التارخيية حول حركات اهلجرة

قبل البدء يف احملاضرة وملا كان اهلدف من هذا اليوم الدراسي هو 
للتذكري  منهجيا  قوسا  أفتح  أن  بودي  املنهجي،  اجلانب  على  التأكيد 

بنقطتني أساسيتني :
األوىل أذكر فيها بأن دراسة اهلجرة يف هذه الفرتة ال ميكن الرقّي بها 
إىل مستوى سوسيولوجي حتليلي إحصائي وذلك النعدام األرشيف اإلداري 
الذي يوّفر معلومات حول ظاهرة اهلجرة من جهة، ومن جهة أخرى، قلة 

النمطية اليت تقوم عليها الفرضيات املؤسسة للظواهر االجتماعية.
من  سأحاول  حيث  املفاهيمي  اإلطار  ختص  فهي  الثانية  النقطة  أّما 
خالهلا توضيح إشكالية عالقة الرحلة باهلجرة أو الفرق بينهما. فاألوىل، 
أي الرحلة، تكون أكثر ميوعا بالنسبة للهدف ويف أوقات فصلية حمددة 

كما ورد يف اآلية الكرمية :
هذا  رب  فليعبدوا    والصيف  الشتاء  رحلة  الفهم    ُقَريش  إليالف 
البيت  الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . )سورة قريش(. 
ونفهم من اآلية الكرمية أن الرحلة مغذية ومؤمنة وهي الشائعة عند العرب، 
إذ احتلت مكانة راقية يف أدبيات القرون الوسطى واحلديثة. كما ارتبطت 
الرحالت بتاريخ البلدان، املعروف عند الغرب املسيحي، يف القرون الوسطى، 
الوصفيات Les descriptions. أما اهلجرة فهي دقيقة اهلدف وحمددة الغاية، 
ومؤثرة على مجيع اجملاالت اإلنسانية، بل خالقة للتاريخ وجمددة لألوضاع. 
لنفسي  مسحت  إذا  »مثاقفة«،  أو  »استغراب«  موضوع  تكون  ما  وغالبا 
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نهاية  اللذان ظهرا يف  األمريكيان احلديثان  املصطلحان  استعمال هذان 
واحلياة  للزمان  وأحيانا جمددة  ومبتدعة  قوة صانعة  واهلجرة  الثمانينات. 
مثل اهلجرة النبوية. ويف هجرة الرسول )( عرب علمية رمزية وألغاز مل 
للتاريخ وجمددة  التاريخ واالجتماع. فهي أسطورة مؤسسة  يهتم بها علماء 
مدينة  يهجر  يكن  )( مل  فالرسول  للمدنية.  وخالقة  واملكان  للزمن 
اجلدلية  يف  نتيه  ال  وحتى  وتارخيا.  وحياة  عهدا  هجر  بل  فحسب  وشعبا 

االيتمولوجية واملفاهمية نعود إىل اهلجرة إىل قسنطينة.
عصر  ألنه  تارخيي،  كإطار  عشر،  السابع  القرن  اخرتت  لقد 
التقلبات التارخيية الكربى Les grands soubresauts واألزمات السياسية 
اهلجرة،  بظاهرة  املعنى  املتوسطي  اجلغرايف  اجملال  واالقتصادية يف كل 
الشرق  طرق  ملتقى  فيه  تشكل  زالت  وال  قسنطينة  فيه  شكلت  والذي 
 : احلاضر  العصر  زيه  يف  يشبه  ألنه  أيضا  القرن  هذا  واخرتت  والغرب، 
كثرت يف كليهما اهلجرة والرحلة والتنقل واحلراك االجتماعي. ولعل هذه 
الظاهرة ظاهرة احلراك ساهمت بقسط وافر يف التغيريات الكربى اليت 

حدثت يف القرن السابع عشر والقرن احلالي.
واخرتت قسنطينة كإطار جغرايف، ألنها على غرار تلمسان يف القرن 
16، كانت منارة للعلم، وطريق عبور ملختلف الرحالت واهلجرات. كما 
وإقليم  السودان  وبالد  اجلنوب  إىل  والبحرية  الربية  الطرق  ملتقى  كانت 
أهم  من  أن  علما  العربيني.  واملشرق  املغرب  وبالد  الزاب  وإقليم  التوات 
ارتباطها  عامة،  بصفة  اإلسالمي  التاريخ  يف  التجارية  الرحلة  خصائص 
بالرحلة العلمية. فموقعها االسرتاتيجي يف البحر األبيض املتوسط وظهور 
بيوتات علمية وشريفية على حساب تراجع نفوذ أسرة آل عبد املومن املؤيدة 
للهجرة  معلما كبريا  منها  جعال  للعثمانيني،  واملناوئة  احلفصي  للحكم 
البيوتات أسرة  العثماني. وكان على رأس هذه  العهد  والرحلة خاصة يف 
لفقون اليت احتلت صدارة العلوم النقلية وكل الوظائف الدينية مبا يف ذلك 
إمارة ركب احلج، خاصة يف عهد العالمة عبد الكريم شيخ اإلسالم. وقد 
جعل الدور الريادي هلذه األسرة على املستوى اإلقليمي من قسنطينة مدينة 
علمية مستقطبة للهجرة العلمية والدينية ويشهد مرسيهEmest Mercier 1 أن 

1. Emest Mercier, la Famille El Fegoun, L. Arolet, 1879, p. 7.
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نوعية أشراف قسنطينة كانت راقية ومن الطراز األول على غرار أشراف 
مدينة وهران وغريس وتلمسان، ورائدة يف العلوم الشرعية والنقلية.

األوضاع السوسيوتارخيية ودوافع اهلجرة من وإىل قسنطينة :
كانت قسنطينة تسبح يف كل أزياء الظالم والفقر وكان هذا الوضع 
البايات.  حمفزا هلجرة الشباب والعلماء ورجال السياسة املناوئني حلكم 
وهو ما دفع بغالبية الشباب من ذوي اجلاه إىل اهلجرة للفرار من هذا الوضع 

الذي وصفه الفقون باألبيات الشهرية التالية :

وسفن النجاة من أمواج البدع تتكسر» الزمان بأهله يتعثر
و أسواق العلم قد كسدتو عجائب اجلهل قد أضلت
و العامل يف منزله يدعي خسيسافصار اجلاهل رئيسا
و روائح السلب، والطرد من املوىل عليه قائمة �1و أعالم الزندقة على رأسه الئحة

1ونظرا هلذه األوضاع املرتدية واألزمات املتعددة األبعاد، يقول لفقون 

انه كان يفكر شخصيا يف اهلجرة إىل احلجاز لكن والده أقنعه على 
البقاء يف قسنطينة، رمبا ألنه كان يرى يف ذلك عارا على شرف األسرة 
اليت تصدرت علوم العصر ومنابر الدين، منذ القرن السادس عشر. فاملقام 
ظى بهما هذه املدينة جعل منها مدينة  العلمي والتجاري اللذان كانت حتحُ
جذب واستقطاب. وسأغفل احلديث عن الرحلة التجارية وخاصية املدينة 
التجارية الصارخة بطبونوميتها : كرحبة اجلمال واألسواق األخرى، الن 
ذلك يتطلب منا حماضرة أخرى. وقد برعت قسنطينة يف توعني من اهلجرة: 
التعليمية والدينية ويف الرحلة احلجازية اليت كانت تشكل فيها حمطة 

رئيسية يف طريق احلج املغاربي.

1. منشورات اهلداية ص. 54.

Filali Arabe 2008.indd   15 14/06/2009   04:15:11



16

اهلجرة هروبا من املظامل :
بعد ظهور األزمة االقتصادية الناجتة أساسا عن تقلص عائدات البحر، 
تفاقمت حدة الصراع السياسي االجتماعي الذي أدى بدوره إىل زيادة ظاهرة 
الفرار والنفي واهلجرة خاصة إىل فاس1 ومصر2 وبالد احلجاز. إال أن بعض 
على  عواقب  لذالك  من يكون  الشباب خوفا  الشيوخ كانوا ضد هجرة 
البالد. وبهذا الشأن يقول عبد الكريم لفقون : أن صديق العائلة الشيخ 
اهلجرة  فكرة  عن  بالعدول  أيضا  هو  أقنعه  الزواوي  املوهوب  بن  حممد 
بقوله : »إن املؤمن قد يفّر من ارض فيها الظلم إىل أرض يسمع أن ظلمها 
أعظم من األوىل. وهكذا يضل متنقال يف الطرقات إىل أن يدركه املوت 
وهو على تلك احلال«. وذكر حديثا للرسول )( مفاده : »أن املؤمن أخر 
الزمان ميوت بني الطرق« فقال : يفر املرء من موطنه ملا يناله من املناكر 
إليه  فينتقل  وأصلح  أسد  انه  عنه  يسمع  آخر  وطن  إىل  وحنوهما  والظلم 
فيجده أسوء حاال من املكان الذي جاء منه وال يزال كذلك بني الطرقات 

حتى يأتيه املوت وهو على ذلك احلال«.3
وفعال مات أب عبد الكريم اجلد يف اهلجرة باملسجد العتيق بتونس 
وهو يقدم درسا يف الفقه املالكي على اثر محلة شارل كان سنة 1535 م 
)941 هـ(، ومات أبوه أيضا يف طريق عودته من احلج مبكان يسمى املويلح 

سنة 1040هـ4، وهي السنة اليت توىل فيها عبد الكريم امارة الركب.
إذا كان الطالب ميتنعون عن اهلجرة إىل اخلارج ألسباب أو ألخرى، 
فان العلماء ورجال الدين غالبا ما يكونون مرغمني على اهلجرة هروبا من 
القصرية  اهلجرة  النوع من  وأمثلة كثرة تشخص هذا  والقتل.  االضطهاد 
اليت مل ينجحُ منها حتى املقربني من السلطة. فعلى إثر فتنة قسنطينة اليت 
العثمانني حيث فوضا حممد عبد  البيعة من  خلع فيها أهالي قسنطينة، 
وبعد  األتراك  وبني  بينهم  للتوسط  املرداسي  املسبح  وابن  لفقون  الكريم 
فشل مهمتهما هربا إىل بالد القبائل خوفا من عواقب هذا الفشل. ومتكنت 

1. أنظر حماضرتنا حول هذا املوضوع يف جملة املواقف، 2008.
2. أنظر حماضرتنا اليت ألقينها يف القاهرة مبناسبة املؤمتر الدولي حول القاهرة يف العهد العثماني,

3. منشور اهلداية، ص. 236.
4. سعد اهلل أبو القاسم، عبد الكريم لفقون، ص 39.
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اليد الطوىل للباشا من توقفهما مل يطلق سراحهما إال بعد انتهاء الفوضى 
واالضطرابات السياسية1. وكانت للمفيت حممد الشريف احلسين نقيب 
وهنالك  تونس،  إىل  فّفر  االنكشارية  مع  مشاكل  قسنطينة  أشراف 

عشرات من األمثلة حول النفي واهلجرة عنوة.
الثانية  املرتبة  يف  واحلجاز  مصر  األوىل  املرتبة  يف  فاس  وقد كانت 
وتونس يف املرتبة الثالثة تشكل بلدان اللجوء بالنسبة للفارين من النظام 

العثماني.

منارات استقطاب اهلجرة العلمية يف قسنطينة :
لقد كانت قسنطينة يف القرن السابع عشر مدينة علمية تشع مبجالسها 
ومراكزها العلمية والتعليمية. كانت الزوايا واملساجد األعظم على وجه 
العلم  جمالس  بها  جتتمع  اليت  األعيان  بيوت  إىل  باإلضافة  اخلصوص 
والتصوف، أهم املؤسسات التعليمية. ومل يكن هنالك معهدا تعليميا وال 
مدرسة باملفهوم األكادميي يذكر، كما الحظ ذالك فريوFeraud 2، إذا 
استثنينا الدار العليا لعبد الكريم لفقون، قرب املسجد األعظم ودار ابن 
نعمون وجمالس امحد بن حسن الغربي اليت كانت ذات مستوى عال. ولعل 
العلماء  على  الدولة  واعتماد  احلديث  باملفهوم  التعليمية  املؤسسات  غياب 
الذي عرف يف  االجتماعي  التضامن  إىل ظاهرة  يعود  واألوقاف  واألعيان 
فكان  اإلسالمية.  احلضارة  يف  العلم  نشر  ثقافة  وخصوصية  اإلسالم، 
العلماء واألعيان ورجال الدين واملؤسسات اخلريية هم الذين حيملون على 

عاتقهم أعباء نشر العلم وإيواء الطالب.

رفض االغرتاب العلمي :
إن الثقافة العلمية اليت كانت حتضى بها قسنطينة واليت جعلت منها 
مشكاة جاذبة للهجرة العلمية كانت حملية، ومل يغرتب احد من العلماء 
من اجلها إىل اخلارج. بالعكس كانوا يذهبون إىل مصر والقدس وبالد 

1. منشور لفقون، ص. 91.
2. أنظر اجمللة اإلفريقية العدد   السنة
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الشام واحلجاز للتدريس ويؤسسون بها جمالس1. وأثناء دراستنا لسري العلماء 
الذين عايشوا هذه الفرتة الحظنا أن حتصيلهم العلمي كان يف قسنطينة، 
مشايخ  شيخ  الوزان،  عمر  من  غالبيتها  يف  تنحدر  العلمية  السلسلة  وأن 
اجلزائر،  إسالم  شيخ  قدورة  والسعيد  لفقون  عنه  أخد  الذي  قسنطينة، 
هـ(  الثعاليب)1080  وعيسى  العياشي  وتلميذه  هـ(   1031( التواتي  وحممد 

وحييا الشاوي )1096 هـ( وهو تلميذ هذا األخري. 
وكان فضل شيوخ القبائل على الثقافة العلمية و التعليم يف قسنطينة 
بالغ األثر. ويقول لفقون أنه مل يتأثر إال بعلماء جزائرين أهمهم ابن راشد 
للهجرة  القبائل خزانا بل مشتلة  التواتي2. وكانت بالد  الزواوي و حممد 
والعبابسة يفدون بكثرة وأهمهم  الزواوة  التعليمية اىل قسنطينة. فكان 
حممد الفقيه الزواوي الذي تصدر للتدريس بعد حممد السوسي املغربي 
سنة 1023 هـ. ابن راشد الزواوي الذي تأثر به لفقون يف النحو. وابن املوهوب 
الزواوي الذي كان متوغال يف العلوم املنقولة ودرس طويال يف قسنطينة، 
وكان ضمن الشبكة العلمية اليت تأسست يف قسنطينة وبقي على اتصال 
مع لفقون بعد عودته إىل بالده. وعلى ضوء هذه اهلجرة التعليمية الداخلية 
والتدريس وكانت تشمل يف غالبيتها علماء من  اإلفتاء  تأسست شبكة 
بالد القبائل وميلة وعنابة وتونس واملغرب. من ميلة ميكننا ذكر أمحد ابن 
العطار، الذي توىل التدريس بقسنطينة وابن حاجة الذي كان قاضيا يف 
ميلة وتوىل يف جباية اإلفتاء وقد أوكله الباي مبهمة دبلوماسية يف تونس، 
الساسي  عنابة  ومن  الشهري  الكاتب  آب  املبارك  وابن  هـ،   1037 سنة 
البوني. ومن اجلزائر السعيد قدورة )املتوفى سنة 1060 هـ( الذي مجعته مع 
الفقون مراسالت طويلة و قد توىل هذا األخري وظائف اجلامع الكبري سنة 
1020 هـ3. وكان ضمن هذه الشبكة عبد القادر الراشدي من قلعة بين 
انتقادية  زوبعة  بالغرب اجلزائري، صاحب رسالة كالمية أحدثت  راشد 
جتمع  أصبحت  اليت  الشبكات  هذه  تطورت  وقد  قسنطينة4.  علماء  بني 
جمالس صوفية وعلمية يف شكل نسيج عنكبوتي كانت فيه قسنطينة 
حمور االستقطاب يف عهد الورتالني، الذي قال : »التقيت فيها بأفاضل 

1. أنظر حماضرتي يف امللتقى الدولي »مصر يف العهد العثماني« 26 نوفمرب 2007.
2. نفس املصدر، ص. 53.

3. أبو القاسم سعد اهلل، التاريخ الثقايف، ج1، ص. 364.
4. احلسني الورتالني، نزهة األنظار املوسومة بالرحلة ص. 695.
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العلم والصالح والورع والزهد وقد اجتمعنا بهم عند سعيد الغربي وحدثنا 
عن موظفي السلطنة واململكة الشرقية والكتاب وأصحاب اجلاه كما 
اجتمعت بسيدي لفقون وسيدي الشيخ الفاضل بن األمحر وسيدي حممد 

العنرتي وهو أب صاحل العنرتي«1.
ارتبطت  وعائلية  علمية  شبكات  على  عبارة  العلم  جمالس  وكانت 
فيها باملصاهرة كل األسر الكبرية بأسرة لفقون، كأسرة حمورية يف 
الشرف والعلم والسياسة والدين. ومن هذه األسر : أسرة بلغربي عن طريق 
زوج  الذي كان  الغربي  بن احلسن  الشورى امحد  الفقيه وعضو جملس 

خالة الشيخ عبد الكريم الفقون وابن نعمون وابن باديس وابن ثلجون2.
امحد  وأهمهم  أقلية.  قسنطينة  اىل  املهاجرين  الشيوخ  عدد  وكان 
حيبه  يكن  ومل  قسنطينة.  من  عودته  بعد  باجلزائر  تويف  الذي  الغربي 
الناس لينال احلظوة عندهم"، حسب  الفقون لتبجحه حيث كان "ميدح 
قول هذا األخري. وأمحد الفاسي الذي كان قريبا من البايات وكان للفقون 
يتوىل  الفاسي  التدريس كان  إىل جانب  اختالفات علمية وسياسية.  معه 
الكتابة لبعض أمراء العبابسة3. والسوسي املغربي ناب حممد الزواوي سنة 

1023 هـ4 والشيخ التواتي املغربي الذي كان له جملس لإلقراء5.

وكانت دار الشيخ عبد الكريم واملسجد األعظم من أهم حمطات 
اهلجرة الطالبية من الداخل واخلارج. وكان بعض الطلبة يفدون من مناطق 
نائية أحيانا يف نطاق رحلة، وتارة أخرى، يف نطاق هجرة أي ملدة دراسية 
أطول. وكانت الزوايا واألحباس والفنادق توفر اإلقامة. كما كان بعض 
الشيوخ يستقبلون يف ديارهم الطلبة مثل ابن ثلجون الذي كان بعض طلبة 
الفقون يقيمون بداره، ختفيفا عليه، الن دار لفقون مل تكن تسع للعدد 
الوطن. أما  يتناوبون على داره من خارج  الذين كانوا  اهلائل من الطالب 
املؤنة فكانت تأخذ من احلبوس املقطوع ملعهد الفقون بهذا الصدد وأحباس 
األعيان والبايات. وجتدر اإلشارة هنا إىل انعدام املعطيات الرقمية فيما يتعلق 

1. احلسني الورتالني، نزهة األنظار املوسومة بالرحلة ص. 695.
2. منشور اهلداية، ص 65.

3. سعد اهلل أبو القاسم، لفقون، ص 101. العبابسة هم قبائل مرابطة نسبة إىل عباس جد 
سيدي عبد الرمحان املقراني تنتسب إليهم قبيلتا صدوق وبين ورتالن.

4. نفس املرجع، ص3.
5. املصدر السابق، ص 242.
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بعدد الطلبة الوافدين من خمتلف املناطق اجلزائرية والطلبة األجانب الذين 
باجلانب  يتعلق  فيما  باهتة  املصادر  وبقيت  قسنطينة.  يدرسون يف  كانوا 
اإلحصاء واجلوانب السوسيوتارخيية األخرى اخلاصة بالتدريس واإلقامة. 

ومل تهتم إال بسري األشخاص وأعماهلم العلمية والدينية.
وقد التصقت اهلجرة التعليمية إىل قسنطينة بأمساء المعة ذاع صيتهم 
يف البالد اإلسالمية نذكر منها حييا الشاوي )1096 هـ( وعيسى الثعاليب 
)1080 هـ( الذي ألف كتابا يف سرية الفقون مساه »كنز الرواة«. وكذلك 
سيدي عمار بن داود خطيب املسجد األعظم. وقد هاجر هؤالء للتدريس 
يف املشرق يف أوقات خمتلفة، كما شرحنا ذلك يف حماضرة ألقيناها يف 
مناسبة أخرى حتت عنوان »القاهرة ملتقى طرق اهلجرة العلمية والدينية يف 
العهد العثماني«1. كما تردد على معهد الفقون الرحالة الشهري أبو سامل 

العياشي املغربي. وأمحد املقري صاحب »نفح الطيب«.

إمارة الركب :
-ملا  احلج  رحلة  من  امشل  كمفهوم  احلجازية  الرحلة  كانت  لقد 
واقتناء  والتعليم  والتجارة  الدينية  بالفريضة  مرتبطة  الرحلة  هذه  كانت 
الكتب- أطول من الرحالت األخرى وأكثرها شأنا ألنها حتتاج إىل جاه 
ومال وأعباء السفر. واإلخطار فيها كثرية، كما ميكننا االطالع على 
ذلك يف كتب الرحالت وعلى رأسها رحلة الورتالني الذي أعترب العودة من 
احلج ميالدا جديدا. وبدأت رياسة رحلة احلج يف أسرة عبد املؤمن إىل سنة 
975 هـ لتنتقل بعدها إىل أسرة لفقون. وقد وقع جدال كبري يف تاريخ إمارة 
الركب. إذ يرى سعد اهلل أن إمارة الركب كانت يف زمن كتابة »منشور 
اهلداية«، أي سنة 1040 هـ، يف أسرة عبد املؤمن.2 ويذهب بعيدا قائال أنه 
والرياسة  السياسة  يف  ومنافسه  عدوه  املؤمن  عبد  إمرة حممد  حج حتت 
املؤمن،  أسرة عبد  األسرة،  وأن هذه  معقول خاصة  نظرنا غري  وهذا يف 
ومنح  املؤمن  عبد  مقتل حممد  بعد  السلطة  مظاهر  من كل  أفرغت  قد 
الرياسة الدينية للمدينة واإلفتاء لعبد الكريم الفقون اجلد. ويعتمد سعد 
اهلل يف اعتقاده هذا على شهادة جتديد إمارة الركب مؤرخة يف دو القعدة 

1. امللتقى الدولي "مصر يف العهد العثماني"، القاهرة، أكتوبر 2007
2. E. Mercier, La famille Lefgoune in RA.
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سنة 1048 هـ، قام بنشرها مرسيه يف مقاله حول أسرة الفقون املنشور يف 
اجمللة اإلفريقية.1 وهي الشهادة الوحدة اليت عثر عليها ومل يعثر بعد على 
شهادة إمارة الركب قبل هذا التاريخ. على كل حال بعد وفاة األب توىل 
1064 هـ  عبد الكريم الفقون األمارة. ويشهد تلميذاه ورفيقاه يف ركب 
العياشي، صاحب الرحلة الشهرية، وعيسى الثعليب يف كنز الرواة، »أن 
عبد الكريم مل تكن تهمه يف اإلمارة أي إمارة الركب ال االمتيازات وال 
شرف الرئاسة الن شرفه كان أعلى من ذالك لدرجة انه استوي عنده املدح 
أدباء  الرياسة وكان يكره  وال  السياسة  تهمه ال  والدم. كما مل يكن 
البالط حتى ملا كان شيخ اإلسالم يف اإلمارة. فأثناء رئاستة للركب يقول 
الورتالني أنه مل يهتم بباشا مصر وال بأعيانها وال بهداياهم حني خرجوا 
لتعظيمه ومهاداته ويستطرد قائال : »إنه سيقت إليه بالقاهرة آمال ضخام 
وهدايا نفيسة عهد عودته من احلج ونزل إليه الباشا فمن دونه ومل يقبل 

منه دينارا واحدا... وهب إليه اجلميع وجاء ممن يعتقدون فيه للتربك«.

أ. د. كمال فياللي

1. cf . "Époque de rétablissement turque à Constantine, R. A. 1856. N° 1.
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األسرى الجزائريون في أوروبا في العهد
العثماني من خالل المصادر المحلية

د. خليفة محاش
جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

ملخص :

يف  عامة  املتوسط  البحر  تاريخ  يف  بارزة  ظاهرة  األسرى  يشكل 
العهد العثماني، ومما ميزها أنها مست املسلمني كما مست األوروبيني. 
فإن  اجلزائر،  ومنها  اإلسالمية  البالد  يف  األوروبيني  األسرى  وخبصوص 
من  دّونوه  مبا  أنفسهم  األسرى  يد  على  وقائعه  سجلت  قد  موضوعهم 
العصر  يف  الباحثني  يد  على  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  آنذاك  مذكرات 
ومنهم  أوروبا  يف  املسلمون  األسرى  أما  أحباث.  من  أجنزوه  مبا  احلديث 
اجلزائريون فإن موضوعهم مل ينل بعد ما يستحقه من البحث، وذلك على 
الرغم من بعض الدراسات األوروبية وحتى اجلزائرية اليت أجنزت حوله، 
ومتيزت كلها باالعتماد على املصادر األوروبية دون املصادر احمللية. ونظرا 
إىل دور املصادر يف توجيه البحث التارخيي بشكل عام فإن تلك األعمال 
على الرغم من أهميتها فإنها صوَّرت لنا مأساة هؤالء األسرى من جانب 
واحد فقط هو املرتبط حبياتهم يف أوروبا، أما مأساتهم يف موطنهم حيث 
يرتكون أفراد عائالتهم من آباء وأمهات وزوجات وأبناء وإخوة وأقارب، 
عالوة على أمالك ومصاحل خاصة بهم خمتلفة، فلم تلمسه تلك الدراسات 
بتاتا، ألنه ال يعثر له على أثر سوى يف املصادر احمللية: وبناء على ذلك فإن 
األسئلة اليت تطرح نفسها علينا هنا ستكون موزعة على حمورين أساسيني 
: أوهلما خيص املصادر احمللية اليت تتعلق باملوضوع، وقد فضلنا حذفه هنا 
طلبا لالختصار، والثاني املادة اخلربية اليت تزودنا بها تلك املصادر حول 
أمساء  اليت ختص  هي  أهمها  لعل  عديدة،  أسئلة  عن  وهي جتيب  ذلك، 
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األسرى، وفئاتهم االجتماعية، واملناطق اليت كانوا يؤخذون إليها، ومدة 
أسرهم، وأثر تلك املدة إن طالت على عائالتهم، وكذلك الوفاة إن حدثت، 

وأخريا طرق افتدائهم. وتلك األسئلة هي اليت تشكل عناصر عملنا.

مدخل :
يشكل األسرى ظاهرة بارزة يف تاريخ البحر املتوسط عامة يف العهد 
أحداثها  وصناعة  خيوطها  حبك  يف  اشرتكت  ظاهرة  وهي  العثماني، 
أنها  ميزها  ومما  ودينية.  واقتصادية  متعددة: سياسية وعسكرية  عوامل 
األوروبيني  األسرى  وخبصوص  األوروبيني.  مست  كما  املسلمني  مست 
وقائعه  سجلت  قد  موضوعهم  فإن  اجلزائر،  ومنها  اإلسالمية  البالد  يف 
وكشفت تفاصيله على يد األسرى أنفسهم مبا دوَّنحُوه من مذكرات آنذاك 
من جهة1، ومن جهة ثانية على يد الباحثني يف العصر احلديث مبا قدموه 
من أعمال علمية اعتمدوا يف إجنازها على املصادر املختلفة ويف مقدمتها 
الوثائق األرشيفية2. أما األسرى املسلمون يف أوروبا ومنهم اجلزائريون فإن 
موضوعهم ال يزال حماطا بكثري من الغموض ومل ينل بعد ما يستحقه من 
البحث، وذلك على الرغم من مرور قرن ونصف على فتح ذلك امللف على 
يد السيد أدريان باربروجي A. Berbrugger )أول رئيس للجمعة التارخيية 
اجلزائرية( من خالل مقال صغري نشره موزعا على أربع صفحات يف اجمللد 
األول من اجمللة اإلفريقية الصادر عام 1856 م، )ص38 ـ 41(، وموضوعه: 
 »De l’esclavage musulman en France حول الرق اإلسالمي يف فرنسا«
حيث حتدث عن شراء األسرى املسلمني من جزائريني وتونسيني لصاحل 
فرنسا يف مالطا واملدن اإليطالية، واخلدمات اليت كانوا يستغلون فيها 

وعلى رأسها التجذيف يف البحرية امللكية والعمل لدى اخلواص.

1. لدينا عدد معترب من تلك املذكرات، بعضه كتبه األسرى األسبان، وبعضه الفرنسيون، 
ليس  تارخيية  مصادر  تعد  اليوم  وهي  وغريهم.  األمريكيون،  وبعضه  الربتغاليون،  وبعضه 
فقط عن هؤالء األسرى، وإمنا عن تاريخ اجلزائر عامة يف ذلك العهد، مبا احتوت عليه من 

معلومات حول الوضع السياسي والعسكري واالجتماعي والعمراني للمدينة آنذاك.
 Fredmen Ellen, Spanish captives in North Africa in the early modern : 2. كمثال على تلك األعمال
 age, Madison, 1983.  Bennassar Bartholomé, les chrétiens d’Allah, l’histoire extraordinaire des renégats
.16 - 17°siecle, Paris, Perrin, 1989
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الباحثان  أبرزهم  آخرون  أوروبيون  باحثون  ذلك  بعد  املوضوع  وتناول 
Jacques Godechot )أستاذ بكلية اآلداب  الفرنسيان جاك كوديكو1 
جبامعة تولوز الفرنسية(، وبيار بواييPierre Boyer 2 )حمافظ أرشيف ما 
وراء البحار يف إيكس أون بروفانس(، ثم الباحث اإليطالي سالفاتور بونو 

Salvatore Bono من خالل عدد من أعماله باإليطالية والفرنسية3.

ولكن البحث يف موضوع األسرى املسلمني )وبشكل خاص اجلزائريني( 
يف أوروبا مل يبق مقتصرا على األوروبيني وإمنا شاركهم فيه باحث جزائري 
اشتهر خبربته الواسعة يف البحث يف دور األرشيف األوروبية وبشكل خاص 
الفرنسية منها، وهو الدكتور موالي بلحميسي Moulay Belhamissi : )أستاذ 
التاريخ احلديث جبامعة اجلزائر(، وكان ذلك من خالل عمله : »األسرى 
اجلزائريون وأوروبا املسيحية«4. وعلى الرغم من أن ذلك العمل يشرتك يف 
بعض اخلصائص مع األعمال اليت أجنزها األوروبيون حول املوضوع، ومن 
ذلك اللغة اليت كتب بها وهي الفرنسية، واملصادر املعتمدة وهي املصادر 
األوروبية كما سنوضح ذلك، إال أنه خيتلف عنها يف خصائص أخرى ومنها 
أن صاحبه استطاع بواسطته أن ينقل ملف األسرى اجلزائريني من ساحة 

البحث األوروبية إىل ساحة البحث الوطنية )اجلزائرية(.
وقد متيزت األعمال املذكورة كلها بالدقة والثراء يف املادة العلمية 
)اخلربية( نظرا إىل اعتمادها على الوثائق األرشيفية ذات الصلة املباشرة 
وإيطالية  فرنسية   : أوروبية  كلها  كانت  الوثائق  تلك  ولكن  باملوضوع. 

ومالطية.
ونظرا إىل دور املصادر يف توجيه البحث التارخيي بشكل عام فإن 
تلك األعمال على الرغم من أهميتها فإنها صوَّرت لنا مأساة هؤالء األسرى 
ومعاناتهم اليومية من جانب واحد فقط وهو املرتبط حبياة العبودية اليت 
 La course maltaise le long des côtes barbaresques, in : R.A., n° 96/1952,  : 1. من خالل عمله 

.pp. 105 – 113
 La chiourme turques des galères de France de 1665 à 1687, in : R.O.MM., N° 6/ 1969, 2. من خالل عمله

.pp. 53 – 74
  Achat d'ésclaves turcs pour les galères pontificales (16 – 18 ° siècle), in بالفرنسية:  3. نذكر منها 
نفسه، ص.  البحث  فراجع  اإليطالية  باللغة  أعماله  عن  أما   :  R.O.M.M., N 39/1985, pp. 79 – 92

86-87، هامش 2-1.
4. Les captifs algériens et l’Europe chrétienne (1518 – 1830), Alger, E.N.A.L., 1988, (166 p).
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عبيد  إىل  أحرار  أشخاص  من  يتحولون  حيث  أوروبا  يف  حييونها  كانوا 
يشار إليهم باألرقام املسجلني حتتها يف السجالت، ويباعون ويشرتون مثل 
السلع يف األسواق باملدن الكربى، وينقلون بني خمتلف املدن عرب القارة 
حيث تستغل عضالتهم يف األعمال الغليظة يف ورشات الصناعة واملوانيء 
سراحهم  يطلق  أو  يفروا  أو  يتوفوا  أن  إىل  السفن،  منت  على  والتجذيف 
أو  حرفت  فإنها  املصادر  تلك  يف  أمساؤهم  وحتى  أوطانهم.  إىل  ليعودوا 
شوهت بسبب صعوبة نطقها على ألسنة األوروبيني. ولكن مأساة األسرى 
املسلمني يف أوروبا )ومنهم اجلزائريون( هي يف الواقع شبيهة حبالة العملة 
اليت ال تعرف حقيقتها كاملة إال بدراستها من الوجهني وليس من وجه 
واحد، ذلك ألن هؤالء األسرى هم يف مجيع احلاالت أشخاص ينتمون إىل 
البحار  أعالي  عليهم يف  القبض  فإن  ولذلك  )عائالت( وجمتمعات،  أحُسر 
واقتيادهم أسرى إىل أوروبا مل يكن يؤدي أبدا إىل اقتالعهم من منبتهم 
آباء وأمهات  االجتماعي يف موطنهم، حيث يرتكون أفراد عائالتهم من 
بهم  خاصة  ومصاحل  أمالك  على  عالوة  وأقارب،  وإخوة  وأبناء  وزوجات 
خمتلفة، وكل ذلك يف إطار نظام سياسي واجتماعي خاص يبقى يشدهم 
أن  إىل  والقضائية  اإلدارية  مؤسساته  من خالل  اجلزائر  موطنهم يف  إىل 
الثاني  الوجه  اليت تشكل  الصلة هي  وتلك  يعودون.  أو  اأَلْسر  يتوفوا يف 
اإلحاطة  لنا  يتسنى  لكي  األسرى  هؤالء  حياة  يف  معرفته  علينا  الذي 
أغلب  يف  لنا  تصوره  ال  الوجه  ذلك  ولكن  جوانبه.  بكامل  مبوضوعهم 
حاالته املصادر األوروبية وإمنا املصادر احمللية يف اجلزائر. وبناء على ذلك 
على حمورين  موزعة  هنا ستكون  علينا  نفسها  تطرح  اليت  األسئلة  فإن 
أساسيني: أوهلما خيص املصادر احمللية اليت تتعلق باملوضوع، وقد فضلنا 
تلك  بها  تزودنا  اليت  اخلربية  املادة  والثاني  لالختصار،  طلبا  هنا  حذفه 
اليت  أهمها هي  لعل  أسئلة عديدة،  املصادر حول ذلك، وهي جتيب عن 
ختص أمساء األسرى، وفئاتهم االجتماعية، واملناطق اليت كانوا يؤخذون 
إن طالت على عائالتهم، وكذلك  املدة  تلك  وأثر  إليها، ومدة أسرهم، 
الوفاة إن حدثت، وأخريا طرق افتدائهم، وتكون اإلجابة عن تلك األسئلة 

من خالل العناصر اآلتية :
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1 � أمساء األسرى وفئاتهم االجتماعية :
هنا  موضوعنا  مثل  يف  البحث  بساط  على  األمساء  موضوع  طرح  إن 
يبدو للوهلة األوىل عمال عديم األهمية، وقد يعترب حتى تافها أو ساذجا، 
أهمية  تكتسي  األمساء  ألن  متاما،  ذلك  غري  هو  احلقيقة  يف  ولكنه 
بهم فقط وإمنا  للتعريف  كبرية يف حياة األشخاص، وهي ليست وسيلة 
والثقايف،  االجتماعي  كيانهم  فيها  ينعكس  صورة  ذلك  عن  زيادة  هي 
بل صفتهم اإلنسانية أيضا، وبها تتشكل صورتهم التارخيية. وتزداد تلك 
األهمية أكثر ملا تكون تلك األمساء كاملة تتضمن اسم األسري ونسبه 
وحرفته ولقبه وغري ذلك، وهي حالة ال جندها يف املصادر األوروبية حيث 
مبنية  وقراءتها تكون غالبا  وناقصة،  تلك األمساء مشوهة وحمرفة  ترد 
على الظن والتأويل، ولدينا حول ذلك مناذج كثرية أوردها الدكتور موال 
بلحمسيي1، ومنها حالة : Casson d’Alger fils de Mohammad )ويقصد 
 Aly d’Alger fils : بذلك كما يبدو : قاسم اجلزائري ابن حممد(، وحالة
ابن  اجلزائري  علي  يبدو:  كما  بذلك  )ويقصد   d’amir et dambarque
عامر ومباركة ؟( وحالة : Balquier d’Alger )ويقصد بذلك كما يبدو : 

بلخري اجلزائري(.
 أما إذا أتينا إىل األمساء اليت زودتنا بها املصادر احمللية فإننا جندها 
واضحة متاما كما يتبني ذلك من خالل النماذج اليت يتضمنها اجلدول الذي 
وسجالت  املال،  بيت  من سجالت  مستخرجة  وهي  )رقم1(،  امللحق  ميثل 
األمساء  تلك  من  وكنماذج  الشرعية.  احملكمة  وعقود  األمانات،  حفظ 
نذكر: سليمان بن حممد احلرار، وحممد رئيس البنزرتي، وعلي بن حممد 
بن ناصف الرتكي، والشاب أمحد بن إبراهيم الكيميلو األندلسي، واحلاج 

حممد بن حييى الكواش، وعلي بن أمحد بلكباشي ابن احلاج.
وقراءة تلك األمساء يف املصادر احمللية بذلك الشكل له من غري شك 
بعد تارخيي كبري وأهمية علمية بارزة، ألنها ليس فقط أنها متكننا من 
ولو  قائمة  تشكيل  من  ذلك  على  عالوة  متكننا  وإمنا  األسرى،  معرفة 
رمزية هلؤالء األسرى حلفظها يف الذاكرة الشعبية، ومن جهة ثانية ألنها 
من  خصوصا  حوهلم،  وواسعة  صحيحة  تارخيية  معرفة  إضفاء  يف  تسهم 

1. Belhamissi, Les captifs … op. cit, p. 43 – 44.
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جانبها االجتماعي، فنعرف أن األسري األول ينتمي إىل عائلة من احلرفيني، 
واألسري الثاني هو رئيس حبر يعود بأصله إىل مدينة بنزرت، والثالث هو من 
أسرة تركية، والرابع هو حاج ابن حاج وينتمي إىل أسرة من الكواشني، 
واخلامس هو ابن لضابط من اجليش النظامي، وهكذا... وتلك املعرفة 

كلها ال تسمح بها الوثائق األوروبية.
وخبصوص الفئات االجتماعية اليت كان ينتمي إليها هؤالء األسرى فهي 
من غري شك غري حمددة، ألن األسر يف أعالي البحار كان مثل املوت متاما ال 
يفرق بني إنسان وآخر، ال من حيث اجلنس وال السن وال املكانة االجتماعية 
وال غري ذلك. وقائمة األمساء اليت أوردناها يف اجلدول بامللحق )رقم1( هي يف 
احلقيقة حمدودة جدا وال تقدم لنا نتيجة مرضية حول املوضوع، ولكن مع 
ذلك ميكن القول كنتيجة عامة أن األسر كان يتعرض له املدنيون أمثال 
سليمان بن حممد احلرار، والشاب أمحد بن إبراهيم الكيميليو األندلسي، 
واحلاج حممد بن احلاج حييى الكواش، وقاسم اجليجلي وغريهم، كما 
واحلاج  بلكباشي،  أمحد  بن  علي  أمثال  أيضا  العسكريون  له  يتعرض 
وأمحد  البنزرتي،  رئيس  وحممد  الرتكي،  بكري  ابن  خوجه  مصطفى 
)االنكشاري(.  االجنشايري  ومصطفى  يولداش،  وإبراهيم  يولداش، 
وكانت هذه الفئة األخرية -كما يبدو- هي األكثر تعرضا لألسر من فئة 
املدنيني، ويرجع ذلك إىل طبيعة عملها العسكري يف أعالي البحار، سواء 
يف أثناء عمليات الغزو )القرصنة( اليت كانت تقوم بها ضد السفن التجارية 
األوروبية كما تظهر ذلك حاالت كثرية تضمنتها سجالت بيت املال، أم يف 
أثناء توجهها حنو املياه الشرقية يف أطار العالقات العسكرية اليت كانت 
قائمة بني اجلزائر والباب العالي. وكانت يف خالل ذلك تتصادف بالسفن 
احلربية األوروبية اليت يقود االصطدام بها إىل الوقوع يف األسر، وهو ما 
حدث يف حالة كشفت لنا عنها عقود احملكمة الشرعية وتعود إىل عام 
على  كان  الذي  بلكباشي  أمحد  بن  بعلي  وتتعلق  م(،   1668( هـ   1079
منت سفينة ابن قرقاش اليت أرسلت ضمن سفن أخرى إىل إستانبول، وقد 
»أِسر عدو الدين دمرهم اهلل السفن املوجهة للناحية املسطورة مع املركب 
املزبور بكل من فيها من الناس«1. وإذا أتينا إىل سجالت بيت املال فإننا 

م   ،2  /  14 )علبة(  ع  باجلزائر(،  الوطين  باألرشيف  الشرعية  )عقود احملكمة  1. م. ش 
)ميكروفيش( 5، ق )ورقة( 1، سنة 1079.
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جند حاالت كثرية لألسر اجلماعي الذي كان يتعرض له اجلزائريون من 
مدنيني وعسكريني، وكانت تلك احلاالت تسجل يف شكل قوائم تتضمن 
أمساء األسرى واسم السفينة اليت كانوا بها واسم الرئيس الذي يقودها، 
ومن ذلك قائمة مبجموعة من األسرى كانوا على منت مركب اخللويف، 
»أقطارماجية«1،  ومجيعهم  )1699م(،  1111هـ  األوىل  مجادى  يف  أسروا 
وقائمة ثانية بأشخاص أسروا يف أوائل ذي احلجة 1202 هـ )1788م( برفقة 
الرايص ]كذا( علي كالي بولي2، وقائمة ثالثة بأشخاص أسروا يف مجادى 

الثانية 1223 هـ )1808م( برفقة الرئيس قاسم3.

2 � مناطق األسر :

إذا أتينا إىل املناطق اليت كان يؤخذ إليها األسرى اجلزائريون يف أوروبا 
فكانت من غري شك كثرية وغري حمددة، ألنهم مل يكونوا يستقرون يف 
منطقة واحدة وإمنا ينقلون -مثل البضائع- من منطقة إىل أخرى، وذلك 
بسبب البيع بطبيعة احلال. وقد اهتمت املصادر احمللية بذكر تلك املناطق 
كما يوضح ذلك اجلدول امللحق )رقم1(، وكانت اإلشارة إليها تأتي يف 
بعض احلاالت بصورة دقيقة بأن تذكر اسم املدينة، ولدينا من ذلك جنوة 
مالطا  ذلك  من  ولدينا  اجلزيرة،  اسم  أو  بفرنسا،  ومرسيلية  بإيطاليا، 
وكريت. ولكن تلك املصادر إذا كانت يف بعض احلاالت حتدد املنطقة 
بامسها الدقيق بالشكل الذي وصف، فإنها يف حاالت أخرى ال تفعل ذلك 
وإمنا تكتفي باإلشارات العامة اليت تفيد البالد األوروبية وما يتبعها من 
جزر يف البحر املتوسط عامة. ومن تلك اإلشارات : أرض العدو الكافر، 
وبلد  الكفر،  وبلد  الدين،  عدو  وأرض  الكفر،  وأرض  العدو،  وأرض 
ولكن  األوروبية،  القارة  اسم  ذكر  احلاالت  بعض  يف  ووجد  الكفرة. 
بشكل حمرف قليال وهو »األوربوة«. ومثل تلك اإلشارات العامة تعود من 
غري شك إما إىل عدم معرفة اسم املدينة أو اجلزيرة اليت يوجد فيها األسري، 

1. ب. م، )سجالت بيت املال( سجل 1. وأقطار جمية: هي لفظة تركية مشتقة من فعل 
آقتارمق، وتعين نقل البضائع من سفينة إىل أخرى دون إنزاهلا إىل الرب. ومنه اشتقت لفظة 
»آقتارمه« مبعنى غنيمة، وآقتاْرجمي، هو الشخص الذي يعمل يف السفن احلربية ومكلف 

بشؤون الغنائم من نقل وترتيب وحراسة وغري ذلك.
2. ب. م، سجل 2، ق 114.

3. ب. م، سجل 5، ق 18 ـ 19.
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املعرفة اجلغرافية اخلاصة بقارة أوروبا لدى اجلزائريني  أو إىل حمدودية 
آنذاك، أو إىل السببني معا.

3 � ُمّدة األسر :

إن تقديم صورة عامة عن املدة اليت كان يقضيها اجلزائريون يف األسر 
الواقع يف غاية الصعوبة بسبب قلة تلك  من خالل املصادر احمللية هو يف 
املصادر، ومن مثة قلة حاالت األْسر اليت تتضمنها تلك املصادر باملقارنة 
مع احلاالت اليت وقعت بالفعل وكانت كثرية جدا. وبناء على الوثائق اليت 
أمكن االطالع عليها فإن اإلشارة إىل مدة األْسر كان يأتي بطريقتني: 
عند  أسره  ومدة  األسري  اسم  الوثيقة  يف  يذكر  بأن  مباِشرة،  إحداهما 
إطالق سراحه، وهي حاالت ترد يف عقود احملكمة الشرعية، ولدينا حول 
ذلك حالة »الشاب« أمحد بن إبراهيم الكميليو األندلسي الذي دامت مدة 
أْسره مخسة عشر عاما1، وحالة حممود بن علي بن شعوة الذي دامت مدة 
أسره مثانية وعشرين عاما2. أما الطريقة غري املباشرة فنجدها يف سجالت 
بيت املال وسجالت حفظ األمانات، ولكنها ليست دقيقة دائما. وحسب 
تلك السجالت فإن كل شخص وقع يف األسر فإن أمالكه كانت تنقل 
إىل بيت املال أو إىل دكان احلرمني الشريفني )دكان األمانات( لتحفظ 
هناك، وكانت تلك األمالك تسجل يف السجل املخصص لذلك مع ذكر 
اسم صاحبها وهو األسري وتاريخ عملية النقل تلك. وإذا أطلق سراح صاحبها 
وعاد إىل اجلزائر وقام بسحب أمالكه فإنه يسجل ما يفيد عملية السحب 
وتاريخ وقوعها والشخص الذي متت على يديه أيضا. وحبساب الفرق بني 
تاريخ إيداع األمالك وسحبها فإننا حنصل على مدة األسر. وكمثال على 

ذلك فإننا نقرأ يف حالة وردت يف أحد سجالت بيت املال3 :

1. م. ش، ع 89، م 3، ق 63، سنة 1073. وجاءت اإلشارة إىل ذلك كما يأتي : بعد قدوم 
الشاب أمحد بن إبراهيم الكميليوا األندلسي من أرض العدو دمرهم اهلل وفك أسره ]...[ بعد 

أن كان بها أسريا منذ مخسة عشر عاما«.
2. م . ش، ع 33، م 1، ق 2، سنة 1192. وجاءت اإلشارة إىل ذلك كما يأتي: »إىل أن أحُسر 
الشريكان حممود  بعده ودفع هلا  العدو وقد ترك زوجه  بيد   ]...[ املذكور  بن علي  حممود 
ويوسف ما ينوب زوجها األسري يف غلة ما ذكر ]...[ لكونه بقي أسريا مدة مثانية ])كذا([ 

وعشرين سنة«.
3. ب. م، سجل 2، ق 93.
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ـ خملفات أهج حممد الرتكي األسري، جيء بها من فندق الروز أواخر 
قعدة 1201 ]هـ )1787م([ 

وبعد ذلك نقرأ :
ـ احلمد هلل: قبض أهج حممد األسري املذكور مينته عند قدومه من 
األسر مائة ريال دراهم صغار وعشرة رياالت دراهم صغار، وذلك مثن ما 

بيع من خملفاته وخلحُص، أوائل شعبان 1207 ]هـ )1793م([. 
ونستخلص من ذلك أن األسري املذكور، وهو أهج حممد، دام أسره 

ست سنوات وعشرة أشهر.
ونقرأ يف حالة أخرى1 :

ـ أسباب حسني يولداش، جيء بها من عند باب قرب حنوت املكاحلي، 
أوائل حجة 1202 ]هـ )1788 م([.

وبعد ذلك نقرأ :
ديناران  األسر  املذكور مينته عند قدومه من  ـ قبض حسني األسري 
])كذا([ ذهبا عينا سلطانية من مرتوكه، وخلص، بتاريخ أواسط شعبان 

1206 ]هـ )1792 م([.

سينا املذكور بقي يف أسره مدة قدرها أربع  ونستخلص من ذلك أن ححُ
سنوات ومثانية أشهر.

وإذا أتينا إىل سجالت دكان األمانات فإننا نقرأ يف إحدى احلاالت2 :
بن زكور،  مسعود  احلاج  باشي صهر  أوده  األسري مصطفى  أمانة  ـ 
وهو  ناظره،  مسعود  واحلاج  القاضي  الطاهر  السيد  يد  على  بها[  ]جيء 

صنيدق عمل العرب مزوق، أوائل حمرم 7311 ]هـ )1759 م([. 
وبعد ذلك نقرأ:

سنة  القاضي  يد  على  باشي[  أوده  ]مصطفى  صاحبها  األمانة  رفع  ـ 
1181 ] هـ )1767 م([.

1. ب. م، سجل 2، ق 115.
2. سجالت البايلك )باألرشيف الوطين باجلزائر(، سجل 299، ق 25.
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ويعين ذلك أن األسري املذكور دام أسره مثاني سنوات.
ولكن ما ينبغي اإلشارة إليه هنا هو أن حاالت األسر اليت أمدتنا بها 
املصادر احمللية كما تبينها النماذج الوارد يف امللحق )رقم1(، ال تعرب عن 
حقيقة املدة اليت كان يقضيها األسرى اجلزائريون )واملسلمون عموما( يف 
بأوروبا بقدر ما تعرب عنها املصادر األوروبية اليت أمدتنا حباالت جتاوزت 
فيها مدة األسر 30 سنة وبلغت حتى 42 سنة. أما املعدل العام حسب احلاالت 
اليت قضاها  املدة  28 سنة1.، وهي  بلحميسي فكان  أوردها موالي  اليت 

حممود بن علي بن شعوة كما سبق اإلشارة.

4 � طول مدة األسر وآثارها :
اجتماعية  مأساة  إىل حدوث  يؤدي  األوروبية  البالد  يف  األسر  كان 
حقيقة تلحق األسري كما تلحق أفراد عائلته نتيجة االنقطاع الذي حيدث 
بينهما، وتزداد تلك املأساة حدة عندما تطول مدة األسر وتنقطع أخبار 
األسري ويصري وضعه جمهوال. وإذا كانت تلك املأساة تلحق بعض األسرى 
إىل  حتى  أو  طويلة،  ملدة  تلحقهم  بعضهم  فإن  قصرية،  ملدة  وعائالتهم 
األبد، ويسمى األسري يف خالل تلك احلالة »مفقودا«، وهي حالة مست 
بكل  بصددها  حنن  اليت  املصادر  لنا  وتكشفها  األسرى  من  كثريا 
شوال  أواخر  إىل  يعود  الشرعية  احملكمة  عقود  أحد  يف  فنقرأ  وضوح. 
999 هـ )1591 م( : »بعد أن تقرر االشرتاك بني الكرام زهراء بنت أمحد 
عرف منظال املدجن وولديها أمحد وعلي املفقود يف أرض العدو الكافر 
دّمره اهلل ولدي حممد بن ناصف الرتكي املدعو شرع اهلل يف مجيع الدار 
الكائنة بشارع باب عزون«2، ونقرأ يف عقد آخر يعود إىل عام 1222 هـ 
)1807 م( : »بعد أن استقر على ملك الشاب مصطفى االجنشاري الغائب 
اآلن عن حمروسة اجلزائر ابن بكري شاوش، والولية خدوجة يف مجيع 
منذ  املذكور  مصطفى  وفحُِقد  الشريف،  حممد  سيدي  قرب  الدار  بناء 
ثالث عشرة سنة ومل يحُعلم أين هو، وبقي مدة كذلك إىل أن أشهد مبوته 

1. راجع: Belhamissi, Les captifs … op. cit, pp. 43 – 44. وراجع أيضا : محاش )خليفة(، األسرة 
يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماني، رسالة دكتوراه دولة، غري منشورة، قسم التاريخ، 

جامعة قسنطينة، 1427 ـ 1428 / 2006 ـ 2007، ج 1، ص 84 ـ 85.
2. م. ش، ع 10، م 4، ق 4، سنة 999.
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حالة  يف  املال  بيت  سجالت  يف  ونقرأ  وعينا«1.  امسا  يعرفونه   ]...[ أحُناس 
تعود إىل أوائل شعبان 1201 هـ )1787 م( : خملفات الساقة بدار اإلمارة 
العالية، جيء بها من عند محام محزة خوجه من دار باش سايس املتوفى 
عن أخيه ألم مفقود وأم وابن عم«2، ونقرأ يف حالة أخرى تعود إىل أواخر 
ربيع الثاني 1226 هـ )1811 م( : توفى حممد بن علي الفراصين عن زوجه 

وأربع بنات وابن غائب مفقود«3.
للّداللة  أخرى  لفظة  تستخدم  الوثائق  فإن  »مفقود«  لفظة  جانب  وإىل 
على األشخاص الذين يغيبون عن أهاليهم بسبب األْسر، وتلك اللفظة هي 
املال خبصوص  بيت  ورد يف سجالت  يقال كما  وذلك كأن  »املنقطع«، 
مركب  خوجه  إبراهيم  »أورد   : م(   1700( هـ   1111 عام  إىل  نعود  حالة 
اخللويف بايات4 املنقطعني برب النصارى«5، و»أسباب حسن يولداش املنقطع 
برب النصارى من مركب اخللوفى أوردها حممد بلكباشي آغا املركب 

املذكور«6.
تفكك  يف  يتمثل  االجتماعية  األسرى  ملأساة  مظهر  أول  وكان 
عائالتهم، خصوصا إذا طالت مدة أْسرهم وانقطعت أخبارهم واتصاالتهم، 
ألن الزوجة يف هذه احلالة جتد نفسها عاجزة عن مواصلة حياتها الطبيعية، 
ال من جهتها الشخصية وال من جهة أبنائها الذين تعجز عن توفري حاجاتهم 
رفع  إىل  نفسها مضطرة  فإنها جتد  ومن مثة  وملبس.  اليومية من مأكل 
إنهاء  طلب  ذلك  ويعين  أمرها،  يف  النظر  أجل  من  القضاء  إىل  قضيتها 
للزواج  أمامها  الطريق  لتفسح  تطليقها(  )أي  األسري  مع  الزوجية  عالقتها 
برجل آخر غريه تبدأ معه حياة عائلية جديدة7. وإذا حدث أن عاد األسري 
يف هذه احلالة إىل اجلزائر فإنه جيد عائلته قد انقلبت رأسا على عقب، 

1. م. ش، ع 148 ـ 149، م 5، ق 69، سنة 1222.
2. ب. م، سجل 2، ق 60.
3. ب . م، سجل 5، ق 39.

حصة،  أو  سهما  تعنى  تركية  كلمة  وهي   ،)bay مفخمة  )بياء  باي  مفردها   : 4. بايات 
وكانت تحُستخدم للداللة على األسهم اليت تقسم وفقها الغنائم اليت يؤتى بها من عرض البحر 

بني البحارة.
5. ب. م، سجل 1.
6. ب. م، سجل 1.

7. حول كيفية حدوث ذلك النوع من الطالق راجع : محاش، األسرة يف مدينة اجلزائر ... 
مصدر سابق، ج 1، ص. 200 وما بعدها.
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وقد ال جيد هلا أثرا مطلقا. وقد حفظت لنا عقود احملكمة الشرعية بعض 
احلاالت املتعلقة بهذا الوضع، ومنها حالة حممود بن علي بن شعوة الذي 
يف  اجلزائر  إىل  عودته  وعند  عاما،  وعشرين  مثانية  أْسره  مدة  استمرت 
لِّقت منه، »وكان خروجها من  شوال 1192 هـ )1778 م( وجد زوجته قد طحُ
عصمته بالقطع«1. ثم حالة مصطفى االجنشاري ابن بكري شاوش الذي 
تعود حالته إىل عام 1222 هـ )1807 م(، وقد فحُقد ملدة ثالثة عشر عاما إىل 
أن أشهد بوفاته يف جزيرة كريت حيث كان أسريا، بعض األسرى الذين 
كانوا معه، فحكم القاضي عندئذ مبوته عن ابنته روزة وأخيه لألب هو 
إبراهيم اخلياط. وبعد ذلك توفيت ابنته روزة املذكورة عن زوجها حسني 
عائشة  أن  ذلك  ويعين  دمحان.  بنت  عائشة  ووالدتها  حسن  ابن  يولداش 
املذكورة كانت زوجة لألسري املذكور، وملا كان القاضي مل يذكرها 

يف فريضته فذلك يعين أنها طلقت منه وهو يف األسر2.
وكان انقطاع األسرى عن عائالتهم ملدة طويلة ينتج عنه مظهر آخر 
ملأساتهم االجتماعية ال يقل أثره النفسي عليهم عن أثر املظهر السابق، وهو 
وفاة أهاليهم من والدين وإخوة وزوجة وأبناء وأقارب، ومل يكن ذلك حيدث 
وهم بعيدون عنهم فقط، وإمنا دون أن تصل أخبار حدوث تلك الوفاة إليهم 
دائم مفاجآت غري سارة هلم،  الوفاة تشكل وبشكل  تلك  أيضا، وتظل 
سواء يف أثناء األسر أم بعد إطالق سراحهم وعودتهم إىل اجلزائر إن مت 
هلم ذلك. وقد حفظت لنا مصادرنا احمللية حاالت عديدة حول ذلك املظهر، 
وبينا مناذج منها يف اجلدول الوارد يف امللحق )رقم2(. وكانت املأساة اليت 
تلحق األسري يف هذه احلالة تبلغ درجة يف حالة بقائه يف األسر مدة طويلة 
أفراد  بني  وحتى  عائلته  أفراد  بني  جيد  ال  قد  أنه  اجلزائر،  إىل  وعودته 
اجملتمع من يعرفه ويقر بنسبه، سواء ألن من كانوا يعرفونه قد توفوا ومل 
يبق منهم أحد، أو أنهم يتنكرون له ألسباب هلا عالقة باملرياث. وهذا النوع 
من املأساة هو الذي تعرض له حممود بن علي بن شعوة الذي حفظت لنا 
عقود احملكمة الشرعية بعض الوثائق املتعلقة به، وهي وثائق ذات أهمية 
كبرية نظرا إىل عدم وجود ما مياثلها من الوثائق يف شرح املوضوع الذي 
انتقلت  دار  بالنصف يف  أْسره شريكا  قبل  حنن بصدده. فكان حممود 

1. م. ش، ع 33، م 1، ق 2، سنة 1192.
2. م. ش، ع 148 ـ 149، م 5، ق 69، سنة 1222.

Filali Arabe 2008.indd   34 14/06/2009   04:15:14



35

إليه بالوقف هو وشركائه من جدته لألم آمنة بنت بلقاسم، وقد أحُِسر عام 
1164 هـ )1751 م( وأحُطلق سراحه عام )1192 هـ/1777 م( بعدما قضى يف 
األسر 28 سنة. وملا عاد إىل اجلزائر وجد أن زوجته قد خرجت من عصمته 
»بالقطع«، أي أنها طلقت منه على يد القاضي بسبب الضرر الذي حلقها 
)وكان  الوقف  يف  شريكه  مع  احملاسبة  أراد  وملا  الطويل،  غيابه  جراء 
امسه حممود أيضا( عما نابه من غلة احلبس، »منعه من ذلك السيد حممود 
املذكور منعا كليا وأنكره يف أصل ما يدعيه من اإلْدخال يف حبس الدار 
املذكورة مدعيا عليه أنه ليس هو من عقب احملبسة املذكورة« فاحتج عليه 
األسري أنه من ذرية آمنة احملبسة املذكورة وأنه ابن خالته، وأن احلبس 
انتقل إليهما من ناحية األم وترافع اجلانبان بسبب ذلك إىل اجمللس العلمي 
باجلامع األعظم، وملا طلب العلماء من حممود األسري إثبات نسبه »أجابهم 
بأنه مل جيد اآلن من يوصله ِلعقب احملبسة لطول مدة ذلك وقلة من يعرف 
اليت كان  املاضية  الغلة  إال  له حجة  وليس  الناس،  من كبار  اآلن  ذلك 
يقبضها معهم ])أي مع شركائه([ قبل وقوعه يف األسر، وليس له سوى 
أنه منسوب عند الناس ألجداده من أمه بـ »ابن شعوة««، فانكره خصمه 
يف ذلك أيضا. ولكن حممود األسري وجد بني أفراد اجملتمع من يتعاطف 
معه ويتقدم إىل احملكمة لإلشهاد له وكان منهم عدد من االنكشارية، 
وشهدوا مجيعا بصحة نسبه إىل أسرة ابن شعوة، وكانت »شهادة اجلميع 
بلد  ويف  اجلزائر  يف  ينسب  علي  بن  حممود  وأن  ويتحققون  يعلمون  أنهم 
النصارى ]حيث كان أسريا[ بابن شعوة الثبوت التام«. وعند ذلك حكم 
إىل جانب خصمه  من احلبس  االستفادة  األسري حبقه يف  العلماء حملمود 

وشركائه اآلخرين كما كان ذلك قبل األسر1.

5 � الوفاة يف األسر وآثارها :
األسرى  حياة  ميزت  اليت  املظاهر  إحدى  األسر  يف  الوفاة  كانت 
تلك  وكانت  احمللية.  املصادر  عنها  لنا  وكشفت  أوروبا  يف  اجلزائريني 
ـ  يعود  أغلبها كان  ولكن  متعددة،  من غري شك ألسباب  الوفاة حتدث 
ومعيشية.  صحية  من  والقاسية،  الصعبة  األسر  ظروف  إىل  ـ  يبدو  كما 
وإذا كان بعض األسرى يستطيعون املقاومة ومتتد بهم حالة األسر سنوات 

1. م. ش، ع 33، م 1، ق 2، سنة 1192.
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عديدة، فإن بعضهم اآلخر مل يكونوا يستطيعون ذلك، ومن مثة فإنهم 
القراصنة األوروبيني ويحُنقلوا إىل حمتشدات األسر  ما أن يقعوا بني أيدي 
يف املدن الساحلية حتى يصيبهم املرض وميوتوا من جّرائه. وقد حفظت لنا 
عقود احملكمة الشرعية شهادة عن حدوث مثل ذلك املوت، وهي تعود إىل  
4 حمرم 1079 هـ )1668 م(، وتتعلق باألسري علي بن أمحد بلكباشي الذي 
كان ضمن اجلنود الذين أرسلتهم األيالة على منت سفنها إىل املياه الشرقية 
ملساعدة الباب العالي يف إحدى حروبه البحرية، وحسب تلك الشهادة فإن 
عليا املذكور كان على منت سفينة ابن قرقاش، »وأِسر عدو الدين دمرهم 
اهلل السفن املوجهة للناحية املسطورة مع املركب املزبور بكل من فيها من 
بأرض  أسره  بعد  املذكور  علي  يعش  من ذكر مل  أسر  بعد  ثم  الناس، 
فر سوى مثانية أشهر ومرض ومات«، وأضاف صاحب الشهادة بأنه  الكحُ

»حضر جنازته ودفنه بأرض الكفر«1.
ولكن املصادر احمللية إذا كانت تذكر لنا يف بعض احلاالت ـ وهي 
ـ أسباب وفاة األسرى، فإنها يف حاالت  نادرة كما يف احلالة املذكورة 
أخرى وهي الشائعة ال تذكر لنا ذلك وإمنا تكتفي بذكر الوفاة فقط دون 
السبب، وهو ما جنده يف ثالث حاالت أفادتنا باثنتني منها عقود احملكمة 
الشرعية، وتتعلق إحداهما بعلي بن حممد بن ناصف الرتكي الذي تعود 
حالته إىل أواخر شوال 999 هـ )1591 م(، وكانت وفاته »بأرض العدو«2، 
وتتعلق الثانية مبصطفى االجنشاري ابن بكري شاوش الذي تعود حالته إىل 
عام 1222 هـ )1807 م(، وكانت وفاته جبزيرة كريت3. أما احلالة الثالثة 
فأفادتنا بها سجالت بيت املال وتعود إىل شوال 1112 هـ )1701 م(، وتتعلق 
بأسري مل تذكر لنا الوثيقة امسه، وإمنا ذكرت لنا اسم والدته فقط وهي 
اجلوهر، وقد توفيت عنه وهو يف األسر، ثم ادعى رجل وهو قاسم الفكاه 
ابن سعيد »أن ولد اهلالكة تويف بالعدوة« )أي بالعدوة األوروبية(، وأنه هو 

ابن عمها وأحق بإرثها4.
والوفاة يف األسر إذا كانت من جهة تحُؤمل العائالت اليت ينتمي إليها 
أحيانا  والنزاع  االضطراب  تسبب  ثانية  جهة  من  فإنها  املتوفون،  األسرى 

1. م. ش، ع 14 / 2، م 5، ق 1، سنة 1079.
2. م. ش، ع 10، م 4، ق 4، سنة 999.

3. م. ش، ع 148 ـ 149، م 5، ق 69، سنة 1222.
4. ب. م، سجل 1، ق 141.
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بني أفرادها، وحيدث ذلك عندما يتوفى األسري ويتوفى معه أفراد عائلته 
وتنتقل تركتهم إىل األقارب. ونظرا إىل عدم معرفة تاريخ وفاة األسري، فإن 
هناك من األقارب من يعتربه وارثا، ومنهم من يعتربه مورِّثا، وذلك حبسب 
يؤدي  وقد  املرياث.  يف  له  تتحقق  أنها  منهم  واحد  كل  يرى  اليت  املنفعة 
ل إال بالصلح. وكنموذج  ذلك اخلالف إىل حدوث نزاع بني الطرفني ال حيحُ
لذلك نذكر حالة علي بن حممد بن ناصف الرتكي اليت سبق اإلشارة 
إليها وتعود إىل أواخر شوال 999 هـ )1591 م(، وكانت وفاة ذلك األسري 
له  وكانت  حممد.  أخيه  وابن  فاطمة  شقيقته  وعصبته  ّو«،  العدحُ »بأرض 
شقيقه أخرى هي مريم ذحُكر أنها تحُوفيت قبله عن زوجها وأوالدها. ولكن 
هؤالء األخريين )أي األوالد( ما لبثوا أن »نازعوا فاطمة وابن أخيها حممد 
املذكورين يف تعصيب تركة األسري علي املذكور وادعوا أنه مات قبل 
وأنكر  التعصيب،  معهما يف  تدخل  وأنها  املذكورة  مريم  مورثتهم  موت 
دعواهم  بريم1  القائد  ولدها  وهو  املذكورة  فاطمة  عن  ناب  ومن  حممد 
املذكورة، وادَّعيا أنه مات بعدها وأنهما خيتصان بتعصيبه. ثم دخل بني 
الفريقني من رغب األجر والثواب من امللك الوهاب وندبهما إىل الصلح الذي 
أن خيتص  عليه، على  وسلم  عليه  اهلل  إليه وحظ رسوله صلى  اهلل  ندب 
ورثة مريم املذكورة خبمسمائة دينار من النعت من الثمن املذكور توزع 
بينهم إذ فيها زيادة على حقهم باإلصاء ])كذا([ للمائة دينار واحدة ومثانية 
وسبعني دينارا ويسلموا لفاطمة وحممد املذكورين يف تعصيب تركة علي 
املذكور، فانتدبوا لذلك، وسلَّم ورثة مريم املذكورة من ناب منهم عن 
نفسه ومن ناب منهم عن غريه حبكم ما ذحُكر حملمد وفاطمة املذكورين 
التعصيب املذكور وأسقطوا عنهما النزاع يف ذلك واخلصام وطيَّبوا هلما 

ذلك تطييبا تاما«2.
م  وأما إذا ظهر من كان مع األسري يف موطن األسر وشاهد موته وقدَّ
شهادته بذلك أمام القضاء فإن القضية تعاجل يف إطارها الصحيح. وإذا كانت 
الفريضة قد أحُقيمت بعكس ما تضمنته تلك الشهادة وقحُسمت الرتكة وفق 
ذلك، فإن الفريضة يعاد إقامتها وكذلك الرتكة يعاد قسمتها. وتلك كانت 
هـ   1072 أوائل حمرم  إىل  وتعود  بلكباشي  ابن أمحد  يولداش  علي  حالة 

1. هو القائد بريم املزوار وقت التاريخ ابن مصطفى شاوش.
2. م. ش، ع 10، م 4، ق 4، سنة 999.

Filali Arabe 2008.indd   37 14/06/2009   04:15:14



38

)1661 م( حيث ذكر بأن زوجته توفيت عنه وعن أمها فطومة بنت رجب آغا 
مت تركتها. ولكن بعد سبع سنوات  وشقيقتها فاطمة، ويف ضوء ذلك قحُسِّ
من ذلك، وبالتحديد يف 14 حمرم 1079 هـ )1668 م(، ظهر من أشهد بأنه 
كان معه يف األسر، وأن َأْسَره كان قبل ذلك بنحو اثنيت عشرة سنة )أي 
فر سوى  يف عام 1067 هـ / 1656 م(، وأنه مل يعش بعد أسره »بأرض الكحُ
مثانية أشهر ومرض ومات«، مما يعين أنه تحُويف قبل زوجته وليس بعدها، 
حت  حِّ ويعين ذلك أيضا أنها هي اليت ترثه وليس هو. ويف ضوء تلك الشهادة صحُ

فريضة الزوجة حبيث أخرج الزوج منها وأعيدت قسمة تركته من جديد1.

6 � افتداء األسرى : 
إن األسرى اجلزائريني يف أوروبا إذا كان بعضهم يتوفى يف األسر، 
فإن َبْعَضهم اآلخر كانوا يعودون إىل بالدهم، وهم كثريون كما تحُثبت 
ذلك الوثائق احمللية اليت بني أيدينا، وكان منهم من يبقي يف األسر سنوات 
قليلة ومنهم من يبقي سنوات كثرية كما تبني ذلك النماذج اليت يتضمنها 
اجلدول الوارد يف امللحق )رقم1(. ولكن تلك الوثائق إذا كانت تشري إىل 
حاالت العودة فإنها ال تشري إىل الطريقة اليت كانت تتم بها، أهي بدفع 
إذا  ولكننا  ذلك.  بغري  أم  األسر  من  بالفرار  أم  األسرى  بتبادل  أم  الفدية 
أتينا إىل وثائق أخرى غري تلك اليت تشري إىل حاالت العودة فإننا جند بعض 
معامل تلك الطرق اليت تقوم على املال، سواء كانت فدية أم تبادال. وكان 
لفدية  املخصصة  األوقاف  عوائد  أوهلا  متعددة،  بطرق  جيمع  املال  ذلك 
األسرى، وهي كما يبدو مل تكن كثرية وإمنا حمدودة ال تليب الغرض 
املطلوب. فبناء على البحث الذي أجريناه يف عقود احملكمة الشرعية فإنه 
مت مجع عينة من الوقفيات عددها 1844 وقفية، وكانت املراجع فيها تعود 
واجلوامع  املساجد  إىل  الشريفني  فقراء احلرمني  إىل جهات خمتلفة: من 
العينة مل  افتداء األسرى فإن  أما جهة  العمومية وغري ذلك،  املاء  وساقية 
الذي  ابن مصطفى  البابوجي  من حممد  واحدة متت  حالة  سوى  تتضمن 
أوقف يف تاريخ غري معلوم رقعتني وطرفا من األرض كانت على ملكه 
خارج باب الوادي، بأن جعل ذلك على نفسه، ومن بعده على أوالده، ومن 
بعدهم على ذريتهم، وجعل املرجع بعد انقراض نسله »لفك رقاب األسرى 

1. م. ش، ع 14 / 2، م 5، ق 1، سنة 1079.
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املسلمني«. وجعل النظر يف ذلك لوكالء أوقاف احلرمني الشريفني. وقد 
وصلت الرقعتان والطرف من األرض إىل املرجع، وعاوض وكالء أوقاف 
احلرمني الشريفني بها جلسة حانوت معدة حلرفة العطارين قرب سيدي 
حممد الشريف كانت على ملك حممد قاضي احلنفية، بأن صارت جلسة 
احلانوت وقفا، وصارت الرقعتان والطرف من األرض ملكا حملمد قاضي 

احلنفية1.
وإذا رجعنا إىل سجالت األوقاف احملفوظة ضمن قسم سجالت بيت 
العقارات  قوائم  واملتضمن  منها   10 رقم  السجل  إىل  وبالتحديد  املال، 
املوقوفة، فإننا جند األوقاف املخصصة منها الفتداء األسرى توجد ضمن 
قائمة ألوقاف أخرى هي كلها : »أوقاف فقراء اجلزائر واألسارى والطلبة«، 
وتضم كلها اثنيت عشرة حالة وقف فقط. وأشري يف واحدة فقط من حاالت 
بابن صاري  تعرف  دار  وهو نصف  بأنها خمصصة لألسرى،  تلك  الوقف 
مامي، وكان يف استغالله حممد خوجه ابن علي الذي أوجاقه رقم 23. 2 
أما األوقاف األخرى فلم يشر إىل اجلهات اليت تعود إليها، ومن مثة فإننا 
ال نعلم ما إذا كان ذلك الوقف هو الوحيد املخصص الفتداء األسرى، أم 
هناك أوقاف أخرى غريه توجد ضمن القائمة ولكن مل يشر فيها إىل ما 

يفيد ذلك.
وملا كانت األوقاف املخصصة الفتداء األسرى قليلة فإنه من الطبيعي 
أن تعتمد العائالت على إمكاناتها الذاتية يف توفري املال الالزم الفتداء 
بكل  الشرعية  احملكمة  عقود  تكشفه  ما  وهو  األسر،  من  أبنائها 
وضوح. فهذه آمنة بنت مصطفى تبيع )باالتفاق مع ابنها خليل االجنشاري 
1178 هـ )1764م(، الدار  السمار( ومبوافقة القاضي، يف أواسط صفر 
أن  أجل  من  فضية،  ريال  )ألف(   1000 قدره  بثمن  زوجها  عن  املخلفة 
تحُسدد الدين الذي خلفه الزوج بذمته لبعض األشخاص، وتدفع الباقي من 
ذلك يف فدية ولديها األسريين اآلخرين وهما إبراهيم ومصطفى3. وهذه 
عائشة بنت علي دفعت من أجل ولدها إبراهيم بن حممد »يف فك رقبته 
من ثقاف األسر ما قدره سبعون دينارا ذهبا سلطانيا«. وملا عاد الولد من 

1. م. ش، ع 145، م 3، ق 34، سنة 1226.
2. ب. م، سجل رقم 10، ورقة 53. والعبارة الواردة يف السجل هي كما يأتي »نصف دار ابن 

صاري مامي، األسارى، بيد حممد خوجه ابن علي، أوجاق 23«.
3. م. ش، ع 6، م 1، ق 2، سنة 1178.
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أسره إىل اجلزائر صريَّ لوالدته يف مقابل ما دفعته عنه يف فديته، احلظ 
الذي كان على ملكه من الدار قرب كوشة علي، وقدره سدس واحد 
وثالثة أسداس السدس وثلث السدس، وكان ذلك مبوجب عقد مؤرخ 

يف أواسط صفر 1196 هـ1 )1782 م(.
ولكن توفري املال من أجل فدية األسرى مل يكن يف بعض احلاالت 
يتحمله األسرى أو أفراد عائالتهم فقط، وإمنا أقرباؤهم أيضا، وهو ما 
جنده يف حالة ميونة بنت مصلي بلكباشي اليت وهبت يف غرة مجادى اآلخر 
الذي كان على ملكها أسفل ضريح  الدار  )1746 م(، نصف  1159 هـ 
سيدي بو قدور، حلفيدها ابن ابنتها األسري وهو يوسف بن حممد »قاصدة 
بذلك فداءه وفك رقبته من يد الكفار«، وحازت له ذلك والدته أحُْلفة بسبب 
أفراد  من  حتى  يأتي  قد  اخلريي  العمل  ذلك  أن  بل  اجلزائر2.  عن  غيبته 
اجملتمع اآلخرين أيضا، وتلك كانت حالة حممد الطيب بن علي الشريف 
فأوصى  م(،   1741( هـ   1154 رمضان  أواسط  يف  فريضته  أقيمت  الذي 
بالثلث من تركته »لألسري املكرم اخلراط الذي كان معه شريكا يف 

دكان يحُفَدى منه، وما فضل منه يفرق على الفقراء واملساكني«3.
ولكن إسهام اجملتمع يف توفري املال من أجل فدية األسرى مل تكن 
مقتصرة على الوقف والوصية واهلبة فقط كما سبق أن بيناه، وإمنا كان 
صل عليها من األوروبيني.  يتم بوسيلة أخرى هي استخدام أموال الغنائم اليت حيحُ
ولكن ذلك مل يكن ـ كما يبدو ـ عمال منظما أو شائعا، بقدر ما كان 
عمال فرديا خيضع لرغبات شخصية تراود من حني إىل آخر بعض رؤساء 
البحر باعتبار ذلك أحد أنواع الصدقات من جهة، وصورة من صور الشهامة 
اليت متيزهم وسط اجملتمع من جهة أخرى. وذلك ما جنده يف إشارة نادرة 
وردت يف أحد سجالت دكان األمانات، وتتعلق بـ »املكرم اجملاهد السيد 
مصطفى رئيس قبطان عرف اجلاقماقجي« الذي أحضر إىل الدكان فنيقا 
د عددها، وذكر يف السجل بأن  دَّ )أي صندوقا( به رياالت ودنانري، مل حيحُ
مع فيه إن شاء اهلل«، وحددت  الفنيق هو »مما جتمع فيه من الغنائم وما جيحُ

جهة صرف تلك األموال بأن كتب : »ينتظر فك أسرى املسلمني«4.
1. م. ش، ع 10، م 1، ق 9، سنة 1196.
2. م. ش، ع 6، م 3، ق 4، سنة 1159.

3. م. ش، ع 18 / 1، م 1، ق 1، سنة 1154.
4. سجالت البايلك، سجل 299، ورقة 20. والعبارة كما وردت يف السجل هي كما يأتي: 
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عملية  يف  تستخدم  األسرى  الفتداء  املخصصة  األموال  وكانت 
االفتداء ـ كما يبدو ـ بطريقتني : إحداهما دفع الفدية نقدا، وهو عمل 
والثانية شراء  بها،  يتم  اليت كان  الطريقة  املتوفرة  الوثائق  لنا  تبني  مل 
ولنا  اجلزائريني،  باألسرى  ومبادلتهم  اجلزائر  يف  األوروبيني  األسرى 
حوله إشارتان تضمنتهما الوثائق املدروسة، جاءت األوىل منهما يف أحد 
عقود احملكمة الشرعية، وهو عقد بيع مؤرخ يف أواخر شوال 1096 هـ 
)1685 م(، وقد باع مبوجبه ناظر بيت املال دارا حبومة اجلامع األعظم، 
كانت على ملك األسري رمضان املدعو السبع ابن حممد الشريف، من 
 5775 قدره  مببلغ  أمحد،  احلاج  ابن  الشواشي  صانع  إبراهيم  أوسطه 
دينارا جزائريا مخسينيا، قبض الناظر من ذلك 2856 دينارا ليحفظها يف 
دكان بيت املال إىل عودة األسري إىل اجلزائر وتسليمها له، وأذن يف دفع 
»لرتتب  اجلربي  رمضان  بن  أمحد  ابن  الرمحن  عبد  للحاج  دينارا   1856
جلها له على األسري املذكور من جّراء رهينة يف الدار املذكورة«، ودفع 
األلف )1000( دينار الباقية للسيد أمحد الشريف ابن احلاج حممد آغا 
لرتتبها أيضا بذمة األسري« من مثن نصراني كان ابتاعه له »لفداء رقبته 
من قيد األسر«. ولكن األسري اجلزائري كان يف ذلك حظه سيئا ألن 
األسري األوروبي )النصراني( الذي مت ابتياعه من أجل معاوضته به، مل 
يكتب له البقاء على قيد احلياة إىل إكمال عملية املعاوضة، وإمنا مات 

قبل ذلك1.
أحد  يف  فوردت  املعاوضة  بواسطة  االفتداء  حول  الثانية  اإلشارة  أما 
يف  أحضر  سعيد  بن  رابح  أن  وتتضمن  األمانات،  حفظ  دكان  سجالت 
أوائل مجادى األوىل 1157 هـ )1744 م(، أمانة »لقاسم اجليجلي األسري ابن 
])وهي عملة  حييى باألربوة« )أي بأوروبا(، وتتمثل يف »ستة عشر منيضة 
أجنبية([ داخل شكارة حرير مور محُشبكة«، وكتب خبصوصها أنه »إذا 
اشرتى نصرانيا لفداء األسري املذكور وإال ]فإن األمانة املذكورة[ باقية« 
النصراني  اشرتى  قد  اجليجلي  رابح  فإن  يبدو  وكما  األمانات.  بدكان 
أنه سحب األمانة من الدكان مبوافقة  املرغوب فيه ألنه كتب ما يفيد 
رئيس  مصطفى  السيد  اجملاهد  املكرم  يد  على  ودنانري  رياالت  داخله  فنيق  بأمانة  »جيء 
قبطان عرف اجلاقمقجي مما جتمع فيه من الغنائم وما جيمع فيه إن شاء اهلل وذلك أواسط 

حمرم 1145، ينتظر فك أسرى املسلمني«.
1. م. ش، ع 119 ـ 120، م 4، ق 79، سنة 1096.
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مصطفى املسيسين القاضي، وكان ذلك يف أواسط ذي القعدة من السنة 
املوالية1 )1158 هـ / 1745 م(.

األسرى  عن  خمتصرة  صورة  سوى  ليس  قدمته  ما  فإن  األخري  ويف 
اجلزائريني يف أوروبا من خالل املصادر احمللية، وأمتنى أن يعد ذلك خطوة 
تكون  لتقديم صورة  األوروبية  واملصادر  املصادر  هذه  بني  املزج  يف  أوىل 

أوفى عن املوضوع.

املالحق :
امللحق رقم 1 � قائمة بأمساء عينة من األسرى مع أماكن أسرهم ومدة األسر :

التاريخ/ هـ املصدر
مدة األسرمكان األسراالسم الكامل/ م

ب. م، سجل 1، 
سليمان بن حممد ؟ق 68

ــاحلرار

حممد 1111 / 1699ب. م، سجل 1.
7 سنواتبر النصارىالفلوكاجي

ب. م، سجل 1، 
حممد رئيس 1112 / 1700ق 147

ــالبنزرتي 
م. ش ، ع 10، 

علي بن حممد بن 999 / 1591م 4، ق 4
ناصف الرتكي

أرض العدو 
الكافر

م. ش، ع 89،
1073 / 1663م 3، ق 63

الشاب أمحد بن 
إبراهيم  الكميليو 

األندلسي
15 سنةأرض العدو

م. ش، ع 
2/14، م 5، 

ق 1
1671 / 1081

علي بن أمحد 
بلكباشي ابن 

احلاج
ـأرض الكفر

م. ش، 17، م 
1، ق 8

1678 / 1089 
حسني بن 
مصطفى 
االصباحيي

أرض عدو 
ـالدين

1. سجالت البايلك، سجل 299، ورقة 23. ونص الفقرة هو كما يأتي: »جيء بأمانة وهي 
ستة عشر منيضة داخل شكارة حرير مور مشبكة، وهي لقاسم اجليجلي األسري بن حييى 
باألربوة ])كذا([ على يد رابح بن سعيد اجليجلي، إذا اشرتى نصرانيا لفداء األسري املذكور 
القاضي  مصطفى  يد  على  اجليجلي  رابح  رفعها   .1157 األوىل  مجادى  أوائل  باقية،  وإال 

املسيسين، أواسط قعدة 1158«.
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م. ش، ع 138 ـ 
139، م 1، ق 4

1678 / 1089
احلاج حممد 

بن احلاج حييى 
الكواش

أرض عدو 
ـالدين

م. ش، ع 58،
1098 / 1687م 1، ق 15

احلاج مصطفى 
خوجه ابن بكري 

الرتكي
ــ

م. ش: ع 119 
– 120، م 4، 

ق 79
1691 / 1102

رمضان املدعو 
السبع ابن حممد 

الشريف
ــ

أمحد وعثمان 1112 / 1700ب. م، سجل 1.
ـمرسيليةولدا ؟

احلاج أمحد 1114 / 1702 ب. من سجل 1. 
ـدواجي

م. ش، ع 102 
– 103، م 4، 

ق 89
حممد بن احلاج 1142 / 1729

املختار العطار
أرض عدو 

ـالدين

م. ش، ع 150، 
1154 / 1741م 1، ق 5

أمحد بن حممد 
بن نابي آغا 

االصباحيية كان
ـبلد اإلفرنج

بايلك، سجل 
299، ق 23

عالل الصباوجلي 1155 / 1742
ولد الطويل

األربوة 
ـ)أوروبا(

بايلك، سجل 
299: ق 24

ـمالطهأمحد يولداش1155 / 1742
بايلك، 299، 

ـجنوةأمحد بن فوجالي1156 / 1743ق 24
بايلك، 299، 

األربوة قاسم اجليجلي1157 / 1744ق 23
ـ)أوروبا(

م. ش، ع 6، م 
3، ق 4

ـبلد الكفاريوسف  بن حممد 1159/  1746

بايلك، سجل 
299، ق 23

1746  / 1159
حممد بن قاسم 
اجلزيري امللقب 

موجوا 
ــ

بايلك، 299: 
ـمالطةعلي بن فرح1163 / 1750ق 22 
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م. ش، ع 9، م 
1، ق 10

ـإبراهيم بن حممد1166 / 1752

م. ش، 84 ـ 86، 
1172 / 1758م 1، ق 11

عبد القادر 
االجنشاري 

احلفاف ابن عصر 
به شهر

7  ـ

بايلك، سجل 
299: ق 29

1761 / 1175
علي الدباغ 

ولد بابا حسن 
البلكباشي

ــ

م. ش، ع 6، م 
1، ق 2

1764 / 1178
إبراهيم ومصطفى 
ولدا أمحد وكيل 
اخلرج ابن حممود

ـبلد الكفرة

م. ش، ع 33، م 
1، ق 2

حممود بن علي بن 1192 / 1777
 28 سنةبلد الكفرةشعوة

ب. م، سجل 2، 
أهج حممد 1201 / 1787ق 93

6 سنواتـالرتكي
ب. م، سجل 2، 

ـ جنوةمنماني أمحد1202 / 1788ق 114
ب. م، سجل 2، 

احلاج مصطفى 1202 / 1788ق 114
4 سنوات جنوةخوجه 

ب. م، سجل 2، 
ـجنوةإبراهيم يولداش1202 / 1788ق 114

ب. م، سجب 
2، ق 114

كور حممد 1202/ 1788
5 سنواتجنوةشريف قهواجي

ب. م، سجل 2، 
ـجنوةأمحد العباسي1202 / 1788ق 114

ب. م، سجل 2، 
4 سنواتـحسني يولداش1202 / 1788ق 115

م. ش، ع 148 
– 149، م 5، 

ق 69
1807 / 1222

مصطفى 
االجنشايري ابن 

بكري
ـجزيرة كريت

ب. م، سجل 5، 
احلاج محودة 1223 / 1808ق 19

ــاحلوات 
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امللحق رقم 2 � جدول بنماذج من الوفيات داخل عائالت األْسرى :

املتوفون يف العائلةاألسري التاريخاملصدر
م. ش، ع 89، م 

3، ق 63
أمحد بن إبراهيم 1073 / 1663

األبوانالكيميليو األندلسي
والدهعلي بن مصطفى1166 / 1752؟

م. ش، ع 102 – 
103، م 4، ق 89

حممد بن احلاج املختار 1142 / 1729
والدهالعطار

م. ش، ع 10، م 
4، ق 4

علي بن حممد بن 999 / 1591
والدته وأخوهناصف الرتكي

أخوهمل يذكر امسه1111 / 1699ب. م، سجل 1
م. ش، ع 138 ـ 
139، م 1، ق 4 

احلاج حممد بن احلاج 1089 / 1678
والدهحييى الكواش

ب. م، سجل 2، 
والدته : عجوز عجوز مصروية )كذا(1202 / 1788ورق 99

مصروية )كذا(
ب. م، سجل 1، 

والدته )اجلوهر مل يذكر امسها1112 / 1701ورقة 141
بنت حممد(

ب. م، سجل 5، 
أخته مل يذكر امسه1224 / 1809ق 31

ب. م، سجل 2، 
أخوه دالي أمحد مل يذكر امسه1200 / 1786ورقة 6

االنكشاري

د. خليفة محاش
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دوافع الهجرة الدينية والعلمية من الجزائر
في العهد العثماني 1830/1516.

أ. لبصري سعاد
خمترب الدراسات السوسيوتارخيية حول الرحلة و اهلجرة

اليت كان  باجلزائر  العثمانيني  اليت حّفَزت على ظهور  التطورات  إن 
هلا ردود أفعال متباينة وكثرية يف خمتلف األوساط االجتماعية باجلزائر 
الشعبية منها والرمسية وملا كان أهل العلم والدين، من املرابطني أشراف 
ومتصوفني إىل جانب العلماء أهم فئة يف اجلزائر إذ متسك بأيديها اخليوط 
اليت تسمح عند الضرورة بتحريك األهالي يف وقت األزمات بعدما أظهروا 
من  ومتكنوا  واخلاصة،  العامة  األوساط  على  العميق  وأثرهم  أهميتهم 
ثم أصبحت خطرا  ومن  والسياسة1،  الدين  بأمور  تهتم  تكوين شبكات 
وأصبح  الطرفان  فأصطدم  العثماني  الكيان  ووجود  مصاحل  يهدد 
العثمانيون يرتبصون بهم واستخدموا يف ذلك خمتلف األساليب والطرق اليت 
تثري الرهبة يف نفوس هذه الطبقة مبختلف فئاتها، فقتلوا وسجنوا وصادروا 
أمالك العلماء ورجاء املناوئني هلم. كما استخدموا سياسة اإلبعاد والنفي 
يف حق من تسول له نفسه اخلروج عن الطاعة، ومن جهة أخرى ورفضا لتلك 

الظروف هاجر بعضهم خوفا من التنكيل أو هربا من النفي واملصادرة.
العلم والدين أكثر مما  يثقون بأهل  لقد كان األهالي اجلزائريني 
انتشرت ظاهرة تقديس األولياء وكذلك  يثقون برجال السياسة، حيث 
اخلاصة،  العامة  بني  وتبجيلهم  واحرتامهم  الشعراء  بني  مدحهم  انتشر 
وبفضل هذه املكانة عملت السلطة العثمانية على كسب ودهم فكانوا 
يف  مستعملني  بركاتهم  ويطلبون  وخيشونهم  ويقدرونهم  منهم  يتقربون 
ذلك خمتلف الطرق كمنحهم االمتيازات وإغراقهم باهلدايا، ومل تكن 

1. cf. Filali Kamel " l'Algérie mystique", Paris, 2002.
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الدين  و  العلم  أهل  و إمنا كان  السلطة فقط  التقرب من طرف  ظاهرة 
تأييد  أو  وظيفة  أو  مال  والبايات طمعا يف  البشوات  إىل  أيضا يف حاجة 
ضد منافس، والواقع أنها عالقة مطردة فإذا وقع نفور من أحد الطرفني 
أو معاملة غري جيدة فذلك يعود إىل تصرف األفراد يف فرتة معينة و ليس 

إىل العالقة يف حد ذاتها.
لقد كانت هذه العالقة تقوم على حدود وضعت تلقائيا ال يقبل من 
العلم  أهل  تدخل  العثمانيني  احلكام  فريفض  ختطيها،  الطرفني  أحد 
الشؤون  يف  احلكام  يتدخل  ال  وباملقابل  السياسية،  أمورهم  يف  والدين 
الدينية ألهل العلم والدين، غري أن هذه احلدود غالبا ما كانت خترتق، 
الفئة كانت ال تصرب على هذا الوضع وتطمح فيما ليس هلا  إذ أن هذه 
شديدا،  عقابا  فيلقون  احلكام  لسياسة  رفضهم  عن  يعربون  وبالتالي 
من  واهلجرة هروبا  الفرار  وبالتالي  النفي  أو  واملصادرة  والقتل  كالشنق 

تلك األوضاع للبحث عن ظروف عيش أحسن وأأمن.
اجتماعية  سياسية  عوامل  إىل  اهلجرة  دوافع  نضف  أن  وميكن  هذا 

اقتصادية ودينية وثقافية ميكن إجيازها فيما يلي :

الدوافع السياسية للهجرة :
1 - إتباع بعض احلكام العثمانيني لسياسة القسوة :

اإلسالم  تعاليم  العثمانيون  احلكام  يطبق  أن  املفروض  من  كان 
األمر  يشاوروهم يف  وأن  السكان  وبني  بينهم  يؤاخوا  وأن  يف احلكم، 
وأن يفسحوا اجملال أمامهم، وأن خيتلطوا بهم وخيالطوهم ولكنهم يف 
الواقع أساؤا التصرف كمعظم احلكام، حيث حكموا كفئة متميزة 
واحتكروا السلطة يف أيديهم طيلة الفرتة العثمانية، واستبدوا باحلكم 
واستذلوا السكان واستعلوا عليهم وعاملوهم معاملة احلاكم للمحكوم 
واملنتصر للمهزوم، بالرغم من أنهم دخلوا إىل اجلزائر أساسا بطلب من 

أهلها1.

1. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف ج1، املرجع السابق، ص. 135.
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إىل  اللجوء  يف  احلكام  بعض  سياسية  خالل  من  جليا  ذلك  ويبدوا 
العنف والقسوة يف حل بعض القضايا وكذا معاملة العامة، إذ كان العنف 

واالضطهاد أحد األسباب الرئيسية للهجرة.
بعض  وقسوة  التصرفات  تلك  عن  حية  مناذج  »فايست«  لنا  قدم  قد 
احلكام مع األهالي وكذلك القبائل املتمردة، من ذلك أنه بعد ثورة 1572م 
بقسنطينة قام رمضان تشوالق باي باستعمال العنف والقوة للقضاء عليها، 
ومثله مراد باي الذي إستدعى الشيخ حممد الصخري بوعكاز أثناء ثورة 
ابن الصخري وقام مبحاكمتهم بواسطة جملس الديوان ثم أعدم حممد 
الصخري وابنه وستة من كبار قومه وذلك بتهمة تعاونهم مع األعداء مما 

أدى إىل إندالع ثورة كربى مشلت بايلك الشرق بأكمله1.
وقد سار خلفهم كسلفهم على نفس الوترية فدالي باي )1676-1679م( 
من قوات املليشيا الرتكية2 ونظرا لقسوته وتفننه يف تعذيب األهالي فقد 
وصفه العنرتي بأنه رجال سفاك للدماء خمرب يأخذ أموال الناس بالباطل، 
مما دفع سكان قسنطينة لتقديم شكوى ضده إىل باشا اجلزائر فقام 
بقتله وعني مكانه ابنه باشا أغا باي )1678-1688م( ليأتي بعده شعبان 
باي إذ توىل احلكم سنة 1688م واهتم جبمع الدنوش وتكثري جنود الزمالة 
للمعسكرين يف حوض واد الرمال بني عني السمارة وقسنطينة إذ كانوا 
ذلك  يف  مستعمال  للباي،  التابعة  البايلك  حيوانات  قطعان  برعي  يقومون 
كل الوسائل لتوفري أموال الدنوش ومجعها إلرضاء الباشا بالعاصمة، ويف 
آخر حياته ثار أوالد بوعون وهامجوا أحواز مدينة قسنطينة فتوجه إليهم 

القائد رجب وأدبهم ووضع حدا لتمردهم وثورتهم3.
أما الباي إبراهيم العلج )1703-1707م( فلم خيتلف كثريا عنهم، إذ 
كان يأخذ أموال الناس بالباطل ودون رمحة، ويف 1756م تقلد أمحد القلي 
السلطة وبدأ أعماله بغزو القبائل اخلارجة عن سلطة البايلك ووصل إىل خارج 
حدود البايلك داخل بايلك اجلزائر إىل جبال جرجرة، وغزا أهل الشافية 
وأوالد سلطان باألوراس فقتل الكثري وقتل له الكثري أمثال اآلغا لوغليس4.

1. (E) Vaysette, Histoire des beys de Constantine, p. 329.
2. (M) Gaïd, chroniques des beys de Constantine, Op. cit, p. 24.

3. صاحل العنرتي، جماعات قسنطينة، ص. 49.
4. نفس املصدر السابق، ص. 50.
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وبالتالي فقد متادى األتراك )السلطة( وعاثوا يف اجلزائر فسادا وظلما 
وقسوا يف معاملة األهالي وتوحيد البالد ومحاية احلدود واصطدموا بكثري 
التمردات والثورات، اليت كانوا ينجحون تارة يف إمخادها ويفشلون  من 

تارة أخرى1.
وعن هذه الظاهرة أشار صاحب الثغر اجلماني واصفا حالة البالد نقال 
عن شاهد عيان قائال : »... ثار الرأي العام على اجلرائم اليت كان يرتكبها 
األتراك على يد بعض البايات السفاحني الذين ضربوا الرقم القياسي يف 
االستخفاف بأرواح األبرياء، كآخر باي الوالية الوهرانية حسن، فإنه كان 
يتتبع رجال العلم والدين فيسجن ويعذب ويقتل وأحدث حماكم التفتيش 
الشبيهة باحملاكم اليت أحدثها اإلسبان بعد سقوط مملكة غرناطة، وقد 
ذهب ضحيتها كثري من كبار العلماء والرؤساء و كان من مجلة ضحايا 
هذه احملاكم السيد حمي الدين والد األمري عبد القادر، الذي كان مرابطا 
يف معهد والده بالقطينة لتدريس العلم فألقى عليه القبض وسيق إىل وهران 
صحبة ولده األمري عبد القادر، الذي كان ال يفارقه فتدخل يف أمره أحد 
أعيان املخزن فخفف عنه احلكم وألزم باإلقامة اإلجبارية يف وهران وقد 
خاطبه وهو يف سجن وهران تلميذه السيد سنوسي بن عبد القادر الدحاوي 

بقصيدة بني فيها الظروف اليت من أجلها قبض عليه...«2.
قائال :

وال ترعك مبا فـــــــــاجتـك وهرانعول على الصرب ال تفزعك أشجان
بلـى هي الدار أغيـــــــــــار وأحزانأمـــــا هي الدار ال تؤمـــــــن غوائلهـا
رأوا ولكن اشقى القوم شيطـانلــــم يثقفوك احمى الــدين عن زلــة

...إخل.3
وكان ضحايا هذا الباي كثريين و تهمهم متشابهة وقد سجل تلميذ 
بني  وبالغوثية  باإلستغاثة  املشهور  النوع  من  منظومة  ضحاياه  من  لضحية 
فيها الظروف اليت حكم فيها باإلعدام على شيخه وختليدا لذكرى هذه 

1. أمحد بن حممد بن سحنون الراشدي، ص. 34.
2. نفس املصدر السابق، ص. 49.

3. أ. الراشدي : املصدر نفسه، ص. 50.
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الضحية، من ذلك املقرئ الشهري ابن القندوز التوجيين، له معهد بسدار 
مينة قرب مدينة البطحاء الشهرية يتعلم فيه القرآن، حنو أربعمئة طالبا، 
وجاء الباي حسن على رأس جيشه فألقى القبض على الشيخ، وذهب به إىل 

مازونة، وملا قرب منها قتله، فتفرق طلبة املعهد ورثاه بغوثية1.
ومن ضحايا األتراك أيضا الشيخ أبو مهدي عيسى بن موسى التوجيين، 
الذي قتل ولده بعض احلكام العثمانيني من احلشم فاشتكى بهم ورفضت 

شكواهم فأنشأ غوثيته املشهورة اليت إفتتحها بقوله :
عن أخذ ثار ولدي بالفورملا عجزت يف بالد اجلوري

ناديت غوثا يا رجال احلق... إخل2
ّطلعني على هذه األحوال مدركني هلا،  وعلى ما يبدو أن البشوات محُ
مدعمني لسريها ومشجعني هلا، فعندما توىل خيضر باشا السلطة )1589-
1592هـ( طلب من كل البايات أن يستعملوا كل الوسائل لدى القبائل حتى 
تدفع ما عليها من ضرائب، وملا مترد البعض جند الباشا باجلزائر العاصمة 

قوات قادها األغا مصطفى الحقت املتمردين و عاثت يف األرض فسادا.
لنا وليام شالر لذلك بوصفه لطريقة استخالص الضرائب  وقد أورد 
يأخذه  املال  من  مبلغ  ليدفع  املنطقة  العرب يف  إىل شيخ  األمر  يصدر   ...«
املعاذر أمام هذا الطلب ويرتجى  ينتحل  العربي  اخلزجني، ولكن الشيخ 
جارف  أعراض غضب  اخلزجني  يبدي  وعندئذ  السكان...  بفقر  حمتجا 
ويهدد بقطع رأس شيخ العرب...، ثم ينتهي األمر بأن يصدر أمره أن يقيد 
بالسالسل وجيلد حتى يعلن استعداده لدفع املبلغ املطلوب... وعندئذ يبدي 
الشيخ العربي ما يدل على االستسالم والرضوخ... وألن كل تضرعاته ال 
جتدي شيئا فيستقدم شيوخ القبيلة لينقذوه ويتعاونوا جلمع مبلغ يكمل ما 
لديه... حينئذ يأتي باملبلغ كله ويوضع عند أقدام سعادة اخلزجني الذي 
يصطنع بعد ذلك مظهر من اللني واللطف... وبذلك تنتهي هذه املهزلة اليت 

متثل بأمانة عالقة الشعب اجلزائري حبكومة األتراك...«3.

1. املصدر نفسه، ص 51.

2. املصدر نفسه، ص 52.
3. وليام شالر، مذكرات، ص. 69-68.
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وعن ذلك أيضا أن عمر باشا كان سفاكا للدماء، وعلي باشا خيافه 
الباي  أشتهر  كما  بالقتل1،  فتاكا  كان  ألنه  والعمال  األتراك،  مجيع 
حممد شاكر) 1814م( بأنه سفاكا للدماء ال يرتاح إال بقتل ما بني مخسة 

عشر إىل عشرون شخصا يف اليوم2.
إىل  للوصول  واتبعوها  إال  وسيلة  يرتكوا  العثمانيون مل  إن احلكام 
هدفهم وهو احملافظة على استقرار حكمهم، فبداية من النصف الثاني 
طبعت  اليت  الرئيسية  السمة  كانت  امليالدي  عشر  الثامن  القرن  من 
سياستهم هي العنف وحماولة السيطرة الفعلية على البالد بالقضاء على أي 
خطر يهدد مصاحلهم يف احلصول على النفوذ واملوارد املالية، األمر الذي 
ولد صراعا حادا بني احلاكم واحملكوم ونشر الفوضى وعدم االستقرار 

بالبالد، وهو ما فجر الثورات احمللية يف بداية القرن ) 13هـ 19-م(3.
وقد أشارت معظم املصادر إىل هذه الظاهرة مثل الورتالني الذي وصف 
ظلم األتراك قائال : »... أقول كما قال شيخانا سيدي أمحد بن ناصر... 
اجتمع عليها »اجلزائر« أمران ظلم األتراك وظلم األعراب فكانت بينهما 
كالكورة يف أيدي الصبيان... استوىل عليها األتراك وما كان عليها من 

أحباس ومدارس كانت يف أيديهم...«4.
كما الحظ املازري نقال عن عبد القادر مسلم أن األتراك ملا متهد ملكهم 
باجلزائر كثر ظلمهم وفسادهم وأخذ العلماء يستنكرون عليهم سلوكهم 

هذا و يهجونهم، منهم سعيد بن عبد اهلل املنداسي الذي قال فيهم :

ددحُ والَقْرَننْيْ للناس رمحًة فياليته من شوكة الرتك هنانابَنى السُّ

وكذلك عبد القادر مسلم قال :
فاستغلوا بالظلم ليس من عدل      فأخذوا أخذا وبيال باملهـل

ملا نســـــــو ما ذكــــــــروا بــــــــه      ختم على قلوبهم اهلل و انتقم5

1. (J) Boudicour, la guerre et le gouvernement de l’Algérie, saigner et bray librairie éditeur 1853, p. 300.
2. صاحل العنرتي، املصدر السابق، ص. 82.

3. مجيلة معاشي، أعيان قسنطينة، رسالة ماجستري، ص. 258.
4. احلسني الورتالني، الرحلة، ص 110.

5. عبد القادر مسلم، أنيس الغريب واملسافر، تح، رابح بونار اجلزائر 1974، ص. 121.
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لكل ذلك انتشر تنديد األهالي وحتسرهم على حالة الظلم السائد، 
1522م  سنة  تويف  الذي  الباجلي  الشريف  بن  املرابط سيدي حممد  فهذا 
فيقول  اللعنة  أو  عادية  الغري  احلادثة  أو  بالنازلة  العثماني  الوجود  وصف 
العنف واجلهل وتكاثر فيه  انتشرت فيه ظاهرتي  )..ماذا نقول عن وطن 
ويقمعون،  يعذبون  املسلمون  عادي،  أمر  وأصبح  واخلمر  والظلم  التكرب 
واألجنيب )الرتك( حماطا بالفخر وال أحد ميلك القوة والشجاعة للمواجهة 

الوضع، هل هذا بسبب شراء املصلحة أو بال وعي...(1.
تلمسان  يف  املرابطني  معظم  أن  الطائفني  كعبة  صاحب  أشار  وقد 
ناظم قصيدة  املالتي  منهم شيخهم موسى  األتراك  ونواحيها كانوا ضد 
الشيخ  أن  إذ  بندرومة،  زاويته  دفني  اليعقوبي  والشيخ  العارفني  حزب 
يافت  آل  »إبدال دولة األتراك من  بتلمسان وسأله  أبا مدين  زار  اليعقوبي 
عبد  يا  قبلتها  إن  قائال:  قربه  من  مدين كلمه  أبا  وأن  جورهم،  لكثرة 
الرمحان نعطيها لك، فأبى فقال له أبو مدين : اصرب يف هذا الوقت مل جند 

من يصلح و يتكفل بها و سيأتي اهلل بالفرج...«2.
وحتى الشعر الشعيب عرب عن ظلم األتراك من خالل البيت التالي :
قصة طراد شاور الزمان يا حضار من الرتك اخلداعني يا حسرة3.

وأشار الزياني إىل ذلك قائال : »وكانت السياسة اليت يسلكونها يف 
حكم البالد قد أثارت سخط العلماء حيث كانوا حيذروهم من أخطار 
الرعية  مصاحل  إىل  وااللتفات  بالعدل  فنصحوهم  السياسة  هذه  عواقب 

والقيام بها... «4.
احلامتي  علي  بن  حممد  العربي  ابن  الدين  حمي  الشيخ  أيضا  وعرب 
األندلسي صاحب الفتوحات املكية يف التصوف عن انتشار الظلم والفساد 
يف عصره قائال: »الزمان يا ويلي شديد، شيطانه مريد وسلطانه عنيد... 

وأمراء جور حيكمون مبا ال يعلمون...«5.
1. إبن مريم، البستان، ص. 115.

2. موسى بن موسى املالتي، املصدر السابق، ص. 91.
3. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف ج1، املرجع السابق، ص. 214.

4. حممد بن يوسف الزياني، دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، تق، 
املهدي البوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر 1978، ص. 146.

5. عبد الكريم لفقون، منشور اهلداية، ص. 135.
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املسؤولية  بتطبيق  األتراك  قيام  خالل  من  ذلك   »Delphin« ويؤكد 
األتراك وعدم  والقيام باجملازر ضد األهالي يف حالة قتل أحد  اجلماعية 

العثور على القاتل احلقيقي1.
املالتي  موسى  بن  موسى  الكعبة  صاحب  يذكر  السياق  هذا  ويف 
واصفا عصره »...مل جند حنن يف هذا األخري من القرن احلادي عشر إال 
العقارب واللفاع والشقاق والنزاع وظهور اهلمج الرعاع املؤثرين سبل الشر 
واالبتداع وما لنا عن دفع من نزل بنا من قدرة وال حولة  وال قوة لنا على 
التحول عن أهل هذا احلال وال طول وال جيمل بالعاجز الضعيف املتأمل إال 

أن يبتهل ويقول اللهما سلم اللهما سلم...«2.
وفساد  الوالة  بطش  عن  الثاني  جزئها  يف  قصيدة حتدث  نظم  كما 
األوضاع وأشار أيضا يف خمطوطه أنه كان ذات يوم مع أحد الشيوخ وهو 
العبدلي يف داره الواقعة يف خببارة باب اجلياد، فشهد بالدار خلقا كبريا 
من مسلمني و ذميني هاربني من جور األتراك، وكان الشيخ العبدلي يطعم 
ويسقى هؤالء الفارين إليه و يتشفع كل وقت فيهم فيقضى اهلل احلوائج 

على يديه3.
وقد شكا املؤلف من الظلم السياسي يف عدة مناسبات حيث قال: 
بقوله  عليه  فعلق  وفاطمة،  علي  نسل  من  شديدا  بطال  صاب  من  »يارب 
متنى رضى اهلل عنه جود إمام عادل جيتمع عليه املؤمنون ويتبعه اجملاهدون 
وتنظم به كلمة اخللق باحلق، ألن االجتماع رمحة والفرقة عذاب، وواضح 
وجه التعريض هنا أيضا، إن مل نقل وجه الصراحة ذلك أن كالم الناظم 
والشارح يتفقان على أنه ال وجود إلمام عادل جيتمع عليه املؤمنون ويتبعه 
منهما  كل  متنى  وقد  واضح  سياسي  موقف  وهذا  وقتها  ونفي  اجملاهد 

اجتماع كلمة املسلمني ونهاية ما هم فيه من فرقة وعذاب«4.
وعرب الزهار عن ظلم األتراك و خوف األهالي منه على عهد حسني باشا 
سنة 1233هـ »وأثناء مساع أخبار قدوم احلملة الفرنسية للجزائر كان أهل 

1. (G) Delphin, les pachas d'Alger, p. 27.
2. موسى بن موسى املالتي، املصدر السابق، ص. 78.

3. موسى بن موسى املالتي، املصدر السابق، ص. 102.
4. أبو القاسم سعد اهلل، أحباث، املرجع السابق، ص. 170.
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البلد يف حمنة ال يقدرون على الكالم خوفا من الظلم التكرب والتجرب«1، 
وعند ذلك أيضا جند لفقون يف كتابه غالبا ما يستعمل كلمة ظلمة معربا 

عن انتشار الظلم يف ذلك العهد2.
ملا كثر الظلم واالستبداد وطغى األتراك، انتشرت الفوضى والشقاق 
فيشري Panatie إىل كثرة الثورات واالضطرابات يف فرتة الباشوات لسوء 

تصرفهم وقسوتهم إذ كان الداي يتصرف كحاكم مستبد يف معاملته.
لكل ذلك هروب الكثري من أهل العلم والدين مثل أمحد التيجاني 
الذي ضاق من حماصرة العثمانيني له وحد نشاطه وما كان يراه من ظلم 
وجور األتراك وقد عرب عنها صراحة ويف أكثر من موضع، اجته إىل مدينة 
فاس وهنا اختلفت املصادر حول هجرته فيما إذا كانت فردية أو مجاعية 
مع أهله، فيذكر الناصري بأن أمحد التيجاني اجته إىل فاس سنة1211هـ 
بأوالده وأهله وتالميذه مشتكيا للسلطان املغربي سليمان من جور الرتك 
رافضا  فاس  إىل  وصل  بأنه  رحلته  يف  الدرعي  يذكر  حني  يف  وظلمهم3 

سكنى بلده مطلقا زوجه فيها منزعجا من بعض أمراء الرتك باجلزائر4.

-2 احتكار السلطة من طرف العثمانيني :

بعدما متكن خري الدين بربروس من بسط نفوذه على معظم اجلزائر 
إذ خلصها من األسبان، وحصل على الشرعية من أهالي البالد وشيوخها، 
بعث برسالة إىل السلطان العثماني »سليم خان األول« الذي منحه القفطان 

والفرمان ليصبح أول بيلرباي على اجلزائر وبالتالي بداية العهد العثماني.
الدين على تأسيس اجلزائر احملمية، ووضع هلا نظام  لقد عمل خري 

إداري قار ومستقر يتماشى وطموحاته العسكرية والسياسية.5
تاريخ  1830م(  إىل  )1518م  العثماني يف اجلزائر من  استمر احلكم 
مميزات  مرحلة  لكل  مراحل  بأربعة  مارا  للجزائر  الفرنسي  الدخول 

1. أمحد الشريف الزهار، مذكرات، ص. 168.
2. أنظر، منشور اهلداية لعبد الكريم لفقون.

3. الناصري، االستقصاء ج8، ص. 105.
4. حممد بن عبد السالم الناصري الدرعي، رحلة الدرعي، مخ، م، و، ج، رقم1997.

5. (G) Delphin, Op. cit, p. 101.
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احتكار  هو  واحد  أمر  يف  معها  وتلتقي  سابقتها  عن  ختتلف  وخصائص 
السلطة من طرف العثمانني، وإبعاد أهل البالد عنها.

إن هذه السمة يبدو أنها األمر الوحيد الذي اتفق فيه العثمانيني ذلك 
أن خري الدين باشا منذ أن أسس الوجاق سنة 1519م التزم بالنصيحة اليت 
وجهها له املتصوف عبد »الرمحان الثعاليب«، »عليك أن حترص على إبعاد 
أوالد البالد بعيدا عن البحر، لكي يبقى أوالدهم بعيدين عن اخلراسة، 
أو احملافظة على اخلمس مناصب العليا لتأسيس النظام واإلمساك دائما 

بزمام األمور السياسية«1.

-3 احلد من نفوذ رجال الدين واستعمال القسوة ضدهم :

لقد اتضحت معامل هذه السياسة خاصة يف الفرتة األخرية من العهد 
العثماني، كمعاداة رجال الدين وحماولة إخضاعهم لنفوذ البايلك، وهذا 
ما أدى إىل إحداث القطيعة بني الزوايا الدينية ومجوع األهالي وبني احلكام 

األتراك واجلهاز اإلداري والعسكري الذي ميثلونه2.
األتراك قد كسبوا  السابع عشر، كان احلكام  القرن  فإىل غاية 
ود وصداقة بعض رجال الدين وشيوخ الزوايا بفعل الوازع )الرابط( الديين 
ضد املسيحيني األسبان إىل جانب بقاء نفوذ األتراك منحصرا يف املدن وما 
البالد مادامت غنائم اجلهاد  يهتمون بأخذ موارده من داخل  جاورها فال 
البحري توفر هلم مصادر دخل مستقرة تليب حاجة اجليش و تؤمن هلم دفع 

رواتبهم، و خيصص جزء منها لإلنفاق على رجال الدين و شيوخ الزوايا3.
نظام  »De Tassy« حتول  يؤكد  عشر  الثامن  القرن  من  بداية  لكن 
النائية،  املناطق  الدين يف  رجال  بعض  الرتكي على ممتلكات  احلكم 
إذ أن غنائم البحر قلت ومت التخلص من اخلطر املسيحي مما أحدث توترا 
واملدافعني  املمثلني  وأصبحوا  الريف  بأهل  التحامهم  فازداد  الطرفني  بني 
عن مصاحلهم واستمرت عالقة احلكام بشيوخ الزوايا وأهل العلم يشوبها 
وبداية  عشر  الثامن  القرن  نهاية  مع  والصراع  العداء  إىل  وحتول  الفتور، 

1. (W) Esterhazy, Op. cit, p. 66.
2. ناصر الدين سعيدوني واملهدي البوعبدلي، املرجع السابق، ص. 38.

3. (N) Weissman, Les juifs d'Algérie, p. 81.
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القرن التاسع عشر1، وهذا ما نلمسه يف عالقة أهل العلم والدين ببعض 
رجال  معاقبة  إىل  األمر  به  انتهى  الذي  باي قسنطينة  احلكام كصاحل 
الدين و تتبعهم عندما وقفوا ضد سياسته2. من ذلك الصراع بني صاحل باي 
والشيخ حممد الزواوي وذلك عندما احتاج ملزيد من املال إلجناز مشاريعه 
الضرائب  نظام  توحيد  على  فأقدم  املقاطعة  وعرب  املدينة  داخل  العمرانية 
مما أزعج من كانوا ال يدفعون وبلغ اخلالف ذروته يف مواجهة حادة بني 
الباي و الشيخ حممد الزواوي وصلت إلينا يف شكل أسطورة سيدي حممد 
الغراب3، ومضمون هذه األسطورة أن املرابط سيدي حممد وبسبب موقفه 
العدائي لصاحل باي قام بتحريض أتباعه و مؤيديه بالثورة ضد هذا األخري، 
ومن ثم ناصبه العداء وتذكر بعض املصادر أن من كراماته عجز جيش 

الباي التمكن منه، وحتول جثته إىل غراب.
كما أشار »هايدو« إىل عدة ثورات يف القرن العاشر كثورة احملال 
وهي ثورة قبيلة سويد العربية ضد العثمانيني، كانت قاعدتها أحياء مدينة 

تنس البحرية باعتبارها هلم قبل جميء األتراك4.
وعن املعارك بني الطرفني كتب الشاعر ابن السويكت السويدي قائال :
والرتك شاربني اهلبال يف سطل الرتك جاروا واسويد عقابهم طافحني 
اسـويد مايطيبـوا الرتك قتــالـة5 داكم الطــمع يف مطــــافل امتمقيــــن 

لقد روى ما ارتكبه القائد الرتكي ضد أهل تلمسان وهو حممد بن 
لديه  يتدخلون  واملرابطون  العلماء  الفظاعة واجلور حتى كان  سوري من 
ويوسطون شيوخهم مثل الشيخ حممد العبدلي السابق الذكر للتخفيف من 
غضبه، إذ اشتكى الناس من ظلمه حتى أهل الذمة و قد روى ذلك بشيء 

من التفصيل والتأثر من خالل نظمه لقصيدة استهلها بقوله :
ترقب يوم موتك يا فالن       وراهقك الرحيل من الديار6

1. Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger, p. 201.
2. Auguste Cherbonneau, Inscriptions arabes de la province de Constantine, annuaire archéologique 
de Constantine 1856-1857. p. 112.
3. (E) Vayssette, Op. cit, p. 229.
4. (D) Haedo, Topographie d'El Argel, p. 206.

5. ابن مريم، املصدر السابق، ص. 292.
6. أبو القاسم سعد اهلل، أحباث وأراء، املرجع السابق، ص. 171.
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القائد  توعد  قد  األهالي،  ضد  األتراك  جلربوت  رؤيته  خالل  فمن 
مبغبة األمور عند اهلل ويف الدنيا أيضا ومل يذكره بصراحة وإمنا استعمل 
التورية والكناية فعرب عنه »بفالن وفرعون«، ويرى أبو القاسم سعد اهلل 
أنه استعمل عبارة الرحيل من الديار مبعناه الديين والسياسي، فقد تعنى 
املوت أو اخلروج من اجلزائر، والشك أن هذا املوقف يكشف أيضا عن 
العبدلي  الشيخ  رافق  ملا  كذلك  يكن  مل  فلو  قومه  عند  املؤلف  أهمية 

بالدخول على القائد الرتكي ليعضه.
العلم  أهل  من  كان  الذي  للو  إبن  السياق  هذا  يف  املصادر  وتذكر 
املتذمرين من تصرفات احلكام العثمانيني ملا كثر استيالئهم على ثروات 
األهالي وإثقال كاهلهم بالضرائب وهو ما تسبب يف هجرته اليت كانت 
داخلية فيذكر أن القائد العثماني »حفيظ« حاكم تلمسان قد أساء معاملة 
للو التلمساني، ثم حاول اسرتضاءه باهلدايا )الدقيق والسمن( ملا ثار  ابن 
أنصاره ضدهم وخوفا من تصاعد الوضع إال أن هذا الشيخ أبى ورد كل 
تلك اهلدايا، وتذهب الرواية إىل أن ابن للو قد أمسك بلحية القائد العثماني 
الذي أحضر له اهلدايا وجذبه منها إىل أن أخدمنها شعرا ثم أقسم أن خيرج 
يف  استقر  لكنه  عربية(1  غري  )بالد  النصارى  بلد  ويسكن  تلمسان  من 
اجلزائر لذلك مل تتعرض إليها املصادر وال الدراسات، وقد خرج ابن للو 

مع أهله من تلمسان حنو وادي أغريس.

-4 رفض رجال الدين للوجود العثماني
يف اجلزائر واعتبارهم عجم : 

واجلغرافية  والعرق  اللسان  أجناسا خمتلفة  يضم  العثماني  الوجق  إن 
ولكنها مجيعا جتتمع على الوالء لإلسالم والسلطان2 إذ كان يتشكل 
من األوربيني واألسرى املسحيني الذين أسلموا وهم من أجناس خمتلفة : 

يونانيني، ألبان، أرمن، بولونيني، من أناضوليا ومن البلقان ...3.
يسريوا  وأن  الوجود  هذا  يرفضون  اجلزائريني  من  الكثري  مما جعل 
من طرف أغراب و سارعوا إىل إصدار فتاوى ترفضهم وتصفهم بالغرباء. 

1. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر ج1، املرجع السابق، ص. 428.
2. (E), Vayssette. Op. cit, p. 312.
3. De Grammont, La domination Turque en Algérie, p. 202.
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كصدور فتوى من مرابط جنوب اجلزائر وهو سلطان بين جالب يف تقرت 
بوجوب حماربتهم  وأفتى  للعثمانيني،  مضادة  نظم محلة  والذي  وقاضيها 
حمتواها: »..من يقتل أحد األتراك سوف ينال رضا من اهلل، وهو يف مرتبة 
من قتل ملحد أو كافر«1، وقد اعتمد يف فتواه عما ورد يف حماربة الرتك، 
عن عمر بن تغلب الذي قال : قال النيب )( : »إن من أشراط الساعة 
أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعاال الشعر، ومن أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما 
وجوههم  شبه  ويقال  املطرقة«،  اجملان  ووجوههم  كأن  الوجوه  عراض 

بالرتس لبسها وتدويرها وكثرة حلمها2.
وعن ابن املغوفل كان يصف العثمانيني باألجانب، ويؤكد على أنهم 
يدعون فقط بأنهم جاؤا إىل اجلزائر من أجل اجلهاد إال أنهم يتخذون بذلك 
ذريعة للسيطرة على اجلزائر وثرواتها، وقد قام بابا عروج برد سريع على 
هذه الفتوى وقام بأسر اثنني من أبناء املرابطني واصطحابهما إىل تلمسان3 
ويف نفس الوقت كان هناك رد فعل رمسي إذ قام سيد أمحد بن ملوكة 
الندرومي )نسبة اىل ندرومة( بالدعاء على بابا عروج عندما غادر تلمسان 
أبدا، وبالفعل وكما تروى األسطورة بأن عروج اغتيل  إليها  يعود  بأن ال 

أثناء عودته ومل يدخل تلمسان أبدا بعدها4.
أما املرابط سيد حممد بن الشريف الباجلي فقد وصف األتراك بأنهم 

أجانب يتمتعون حبق ليس هلم5.
هذا وجند يف خمتلف املصادر املعاصرة إشارة لذلك منهم ابن الفقون 
يف منشور اهلداية الذي وصف العثمانيون بالعجم واستعمل نفس املصطلح 
ابن املفيت6، كما ساوو بينهم وبني املسيحيني فيصنفونهم يف نفس املرتبة، 
فكان سيد تلمسان سيدي حممد بن يوسف السنوسي يؤكد أنه ال يوجد 
شيء أصعب من العيش مع مسيحي وحتت السلطة العثمانية، فال يتوقف 

عن ترديد عبارة »الرتك والنصارى الكل يف زمرة واحدة«7.
1. (CH) Feraud, les Ben-djallab, p. 140.

2. مصطفى حممد عمارة، جواهر البخاري، ص. 323.
3. (K) Filali, L’Algérie, Mystique, p. 60.

4. حممد ابن عسكر احلسني الشفشاوني، املصدر السابق، ص. 112.
5. ابن مريم، املصدر السابق، ص. 15.

6. أنظر، منشور اهلداية وكتاب صفحات.
7. (K) Filali, L’Algérie, Mystique, p. 64.
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وعلق عن ذلك الرحالة Shaw قائال : »...ليس هناك أسوء من عالقة 
الرتك بالعرب يف اجلزائر...«.1

فقد  التلمساني  اهلل  عبد  بن  املنداسي  عثمان  أبو  العامل  األديب  أما 
نظم قصيدة أمساها العقيقة وصف فيها جور الرتك، واتهم من والهم من 
العلماء بتهم شنيعة مشريا إىل ادعاءات العثمانيني بأنهم إخوانهم لكنهم 

أشد أعدائهم وهم يف نفس مرتبة املسحيني.

وعرب عن ذلك قائال :
أمـن قــادر باهلل حيمـي تلمســـان       فـــــــــإن بهـا مــن قوم ياجوج إخوانــا
بنى السد ذو القرنني للناس رمحة      فياليتـــــه مـن شوكـة التـرك هنانـا
مسعنا حديثا صـــــادق النقل ربـــــه      بأن جلنس الرتك يف األرض إخوانـا
ولــــكن وراء السد عم فسادهـــــــم         وهم أفسدوا يف الغرب كفرا تلمسانا2
ومن ثم ساد شعر اهلجاء السياسي يف جمتمع تستحوذ عليه السلطة 
الذي  القادر  عبد  بن  مسلم  قصيدة  املصادر  لنا  خلدت  وقد  السياسية، 
مدح الرتك ثم انقلب عليهم، ومشت بهم بعد انهزامهم يف إحدى املعارك 

قائال :
عرفهـم بغدرهـم ملـا بغـوا أدبهــم ربهــم ملـا طغـوا 

وقال فيهم املنداسي أيضا :
وال ولدت حواء كالرتك إنسانا فما دب فوق األرض كالرتك جمر 

البالد  تاركني  منهم  الكثري  فر  باجلزائريني  الوضع  ضاق  وملا 
للعثمانيني أمثال العامل إبن جالل الذي هاجر إىل فاس مع أكرب موجة 
هجرة حنو املغرب األقصى حدثت بعد فشل احلملة السعدية على تلمسان، 
إذ رافق السلطان السعدي عند عودته إىل بالده رفقة الكثري من علماء 
ذلك سنة مثان  بتلمسان، وكان  تدخله  أيَّدو  قد  الذين كانوا  اجلزائر 
مثان  سنة  لفاس  )تلمسان(  منها  »...انتقل  وتسعمائة)958هـ(3،  ومخسني 

1. (T) Shaw, Voyage dans la Royaume, p. 214.
2. أمحد بن سحنون الراشدي، املصدر السابق، ص. 55-54.

3. حممد ابن عسكر احلسيين الشفشاوني، املصدر السابق، ص. 104.
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ومخسني وتسعمائة يف أوائل أيام السلطان أبي عبد اهلل حممد الشريف 
السعدي ...«1.

 -5 انتشار الفساد يف عهد األتراك : 
لقد انتشر يف ظل النظام العثماني الفساد مبختلف أشكاله، حيث 
فيؤكد   املصادر  خمتلف  ذلك  إىل  وأشارت  والرشوة  والزنا  اخلمر  عم 
الزهار أنه من أعمال حسني باشا )1233هـ( أن قام بعدة أعمال خسيسة 
تفشي  رأى  عندما  وذلك  للمومسات  خاصة  حارة  أي  الزنا،  قنطرة  فبنى 
االتصاالت املخالفة للطبيعة بني جنود األتراك إثر نفي علي باشا للمومسات 
إىل شرشال، وقام بهدمها، فعمل حسني باشا على إباحتها ألبناء جنسه2.

أب  مالحظاته  يف  ذكره  ما  حتدث  كانت  اليت  املخالفات  ومن 
إسباني يزور وهران يف عهد مصطفى بوشالغم الذي روى لنا حادثة ألحد 
األطفال : »حدث أن نزل غالم من سفينة إجنليزية إىل األرض للحصول 
على بعض املاء، فلما رآه األتراك املوجودين يف حصن املرسى جروا وراءه 
كمثل الكالب وراء األرانب وأجربوه على املضاجعة املقيتة، وخرج من 
ذلك يف حالة يرثى هلا،... وكان ذلك الرتكي معنا فأخذ يغين و يقول 

أنه إذا وجد الغالم مرة ثانية سوف يفعل معه نفس الشيء«3.
هذا وقد انتشر أيضا شرب اخلمر وتعاطي املخدرات مبختلف أنواعها، 
حيث شاع يف اجلزائر مضغ الدخان وتدخينه يف السبسري أو الغليون، فكان 
يعربدوا، وهم  يشربون بكثرة حتى  الرتك بصفة عامة  والشباب  اجلنود 
إذا عربدوا فقدوا كل السيطرة على أنفسهم حتى أنه يصبح من اخلطر 
االقرتاب منهم ألنهم قد يقتلون ويعتدون على النساء والصبيان4، وأشار إىل 
ذلك أمحد بن ساسي البوني يف كتابه »اجملالس« إذ قال »بعض الشبان 
خرجوا من دار بعض األتراك وهم سكارى يتمايلون وقد خلعت عنهم خلع 
األستار«5، وكانت تكثر هذه الظاهرة عند توجههم يف محالتهم السنوية 

1. حممد بن ميمون اجلزائري، املصدر السابق، ص. 70.
2. حممد الشريف الزهار، املصدر السابق، ص. 144.

3. ميكال دي ايبزا واهلادي الوسالتي، مالحظات أب اسباني يزور وهران يف عهد مصطفى 
بوشالغم، جملة األصالة عدد 28-1987، ص. 201-200.

4. (E) Vayssette, Op. cit, p. 601.
5. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف ج1، املرجع السابق، ص. 157.
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يف الربيع حنو الشرق والغرب واجلنوب لذلك خيرج الرباح وينادى بابتعاد 
النساء والصبيان من طريقهم1.

اشتهر  الذي  ولده  تصرفات  بسبب  عزل  اإلجنليزي  فالباي مصطفى 
بالزنا فكان يغتصب نساء الناس يف ديارهم من غري رضا منهم واملرأة اليت 
ترفض تقتل، مما كان سببا يف مقتل عدد منهم إذ كان زنديقا من أكرب 

اجملرمني كثري الفسق والزنا وشرب اخلمر2.
والفسق  الفساد  مشل  بل  فقط  األتراك  على  األمر  يقتصر  ومل  هذا 
ولع  فقد  السلطة(،  من  )املقربني  للوالية  املدعني  الدين  رجال  بعض  حتى 
بلقاسم احليدوسي بالنساء وصار يدخل الدور وجيتمع بنساء املسلمني غيبا 
وحضورا ويتكلم بكالم سخيف ال يرضي، وجيهر بقول ال ينال به من 

املوىل الرضا3. وقد قيل عن هذا الوضع :
وفشا احلـرام فأي كسب أطلب فسد الزمان فأين أين املهرب 

فلمثـل ذا فليعجـب املتعجـب وتعامت العلماء عن شبهاتهـا 
ومزلنــا يف ذا الزمان مؤدب من ذا نشاور يف مراتب ديننا 

وكان الناس واحلكام يقابلون كل هذا االستهزاء اخللقي بالرضى 
ألن األولياء يف عرف الكثري منهم سقطت عنهم التكاليف الدينية4.

وقد متادى األتراك يف ذلك فكل إنسان يريد التخلي عن مسعته جبمع 
املال ويلعب األدوار، ما عليه إال أن يقدم اهلدايا ألهم الشخصيات يف بالط 
اجلزائر ليعني وكيال يف تونس وألبسط األسباب كان قايدان القراصنة 

يدخل امليناء ويعيث فيه فسادا5.
يف نفس السياق نالحظ أنه من أكرب التجاوزات اليت وقعت يف عهد 
الباي ألشخاص بال مروءة  باجلزائر هو إعطاء منصب  األتراك  حكومة 
وال كفاءة إذ عني مصطفى بايا على وهران وللحصول على املنصب وعد 
بتقديم مبالغ ضخمة من املال ومل يكن لذلك الرجل أية عالقة باملشايخ، 

1. De Grammont, Op. cit, p. 301.
2. مؤلف جمهول، تاريخ بايات قسنطينة، املصدر السابق، ص. 23.

3. مؤلف جمهول، تاريخ بايات قسنطينة، املصدر نفسه، ص. 26.
4. أمحد بن سحنون الراشدي، املصدر السابق، ص. 144.

5. محدان خوجة، املصدر السابق، ص 164.
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نهب  هي  الوحيدة  وميزته  املقاطعة  تلك  أحناء  يعرف  يكن  أنه مل  كما 
وثار وكان على  الشعب  السيئة غضب  األوضاع  أثر هذه  وعلى  الشعب، 

رأس الثوار املسمى درقاوى الذي قاد ثورة ضد السلطة1.
لقد انتشرت ظاهرة التنافس على املناصب حتى بني األصدقاء مثلما 
حدث من تنافس بني عبد اللطيف بن عبد الكريم بن بركات وصديقه 
أمحد الغربي )أبي العباس( حول منصب النيابة، وما نتج عنه من هجران 
فضيع والرتصد بكل املكاره كل منهما لصاحبه، وكان عبد الكريم 
لفقون غري راض باحلالة العلمية اليت كانت عليها بالده من شيوع اجلهل 
واالحنطاط األخالقي وموت الضمري يف معظم من خالط ورأى وهذه مجل 
بعض  اعرتاه  فالن  فتواه،  على  األجر  يأخذ  كان  فالن   «  : ذلك  توضح 
النقص يف إدراكه ويقال أنه ذلك من أجل أكله حشيشة البالدر ومل يتقن 
صنعه، فالن كان كثري استخدام الروحانيات، فالن كان عامي القلم 
والفكر ال يعرف ما يصلح به وضوءه وصالته فالن يده منطلقة باألخذ 
اهلجرة  نية يف  أبدى  أنه  البلد طعاما وعينا«، حتى  وأهل  البادية  أهل  من 
واخلروج عن البالد لوال تدخل والده الذي حذره من مغبة الدخول إىل بلد 

فيها فساد أكثر2.
التواني من قسنطينة واستقر  وبسب هذا الفساد أيضا هاجر الشيخ 
باجة بتونس وعندما طلب منه العودة إىل قسنطينة قال : »ال أرجع إىل بلد 
حممد املسبح بها نائب أو قاضى«، وهذا يعرب عن إدراك التواتي للفساد 
الذي تنجر عنه تقليد املناصب للجهلة، كما أن الشيخ عمر الوازان رفض 

منصب القاضي 1541م يف حكومة العجم ) أي األتراك(3.
الفساد  فيه  انتشر  عاملا صاحلا يف عصر  الذي كان  عمار  ابن  أما 
إىل  انتقل  الذي  وهو  الفكري  واجلمود  اخللقي  واالحنالل  واخلرافات 
حاضره العلم باملشرق وزار مقام الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وهو الذي 
يافعا كهال  بالنزاهة  ارتدى  الذي  : »شيخنا  الناصري  أبو راس  قال عنه 
وكان للتقليب بشيخ اإلسالم كهال، كما خصه بتخريج األسانيد من 

1. محدان خوجة، املصدر نفسه، ص 168.
2. عبد الكريم لفقون، املصدر السابق، ص 79-78.

3. أبو القاسم سعد اهلل، عبد الكريم لفقون، املرجع السابق، ص 24.
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التالميذ والفقهاء النحارير والعلماء اجلماهري«1، فيبدوا أن ما شاهده من 
فساد يف احلكم حبكم وظيفته وكثرة حساده هو ما دفع به إىل اهلجرة 
إبراهيم  تلميذه  أكده  ما  وهو  استيطانها  قصد  تونس  إىل  1195هـ  سنة 
السيالة واملالحظ أنه أقام فرتة وجيزة يف تونس بعد تغري الظروف السياسية 
املتمثلة يف وفاة علي باشا بن حسن الذي ألف فيه ابن عمار كتب كثرية 
وتويف  املشرق،  إىل  وواصل هجرته  منها  هاجر  لذلك  منه،  قريبا  وكان 
هناك يوم اجلمعة السادس عشر من ربيع الثاني سنة 1213هـ خملفا عدة 
مؤلفات منها »حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب« اليت تعرف بالرحلة 

احلجازية، وكذلك »لواء النصر يف علماء العصر«2.
لقد انتشرت الفوضى وعم اخلوف يف العهد، فلو تتبعنا األلفاظ اليت 
وردت عند لفكون يف وصف حالة اخلوف خلرجنا بقاموس هام ومن ذلك 
هذه التعابري املوحية أشد اإلحاء : »الظلمة )مجع ظامل( احلرابة )األشرار، 
أم  بن  قاسم  أتباع  )مجاعة  غمريان  البادية(  )أهل  األعراب(،  اللصوص، 
أعوانا  لنفسه  الذي جعل  أتباع أمحد بوعكاز(   – العلمة )مجاعة  هاني( 
ويأتون  اجلبايات  له  جييبون  وغربا  شرقا  البالد  يف  وأطلقهم  وتالمذته 
نزل  قوم  فهم  العبابسة  عن  الكرامات3، فضال  له  وينسبون  بالزكوات 
عندهم أمحد الفاسي وزعيمهم العباسي الغازي، أوالد عيسى وهم مجاعة 
من اللصوص واحلرابة ريغة مجاعة متلصصة أيضا، كما أن لفقون وداللة 
يصفهم  إذ  البلد  خاصة  وذكر  ذكرهم  يف  يفرق  األتراك  تسلط  على 
بأعيانها أو سكانها أو حضرها أما عن ذكر أهل القصبة )مقر الباي( 

فيذكر )السلطة، الظلمة، دار اإلمارة، العسكر«4.
لكل ذلك مل يكن راضي عما وصفه بالنفاق االجتماعي من أعيان 

البالد وفسادهم ووصفهم يف قصيدة له كما يلي : 
أال فاحـذر  أنا ساقد تربأ       اله العرش  منهم  واملالئـــــــك
لقد جلبوا على غش الربايا       كما جلبت يهودعلى األفائك

1. حممد بن أمحد أبو راس الناصري، فتح اإلله، املصدر السابق، ص. 67.
2. ابن أبي ضياف، املصدر السابق، ص. 36.

3. أبوالقاسم سعد اهلل، عبد الكريم لفقون، املرجع نفسه، ص. 25.

4. أبوالقاسم سعد اهلل، عبد الكريم لفقون، املرجع نفسه، ص. 29.
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وسيما هم فحور ليس يبدء       مدى األزمان إال من أولئـــــــك
وقد وجد الفريقني تأييد من السلطة حتى أنه كان يقول عن حصول 
أمور ال ترضى اهلل ورسوله : )لوكان يف زمن حمتسب هلل لكان له معه 

شأن و أي شأن(1.
وكرر النكري على تواطىء السلطة احمللية مع من يسميهم اللصوص 
واخلمور  واخلنا  الفساد  نوادي  أهل  يسميهم  ومن  األرياف،  يف  واحلرابة 
والدخان وحنوها يف املدينة حتى أنه ألف كتابه يف ذلك وهو »حمند السنان 

يف فجور إخوان الدخان« وهو بيان احلكم الشرعي يف تناول الدخان.
الشريف  حممد  تلمسان  والي  أيضا  عرب  السيئة  األحوال  هذه  وعن 
الباجي قائال : »... ماذا نقول عن وطن تكبب وتكاثر فيه ظاهرتي العنف 
واجلهل وأصبح الظلم واخلمر فيه أمر عادي فاملسلمون يعذبون ويقمعون 

واألجنيب حماط بالفخر...«.

-6 متكي�ن اليهود من االقتصاد واملناصب السياسية : 

يشكل اليهود أحد العناصر البشرية اهلامة يف اجلزائر إذ استقروا بها 
منذ العصور اليت سبقت اإلسالم باإلضافة إىل يهود األندلس القادمني إليها 
اهلجري وكذلك  عشر  اخلامس  القرن  يف  النصارى  اضطهاد  من  هروبا 

يهود ليفورن2.
االقتصاد  يف  فعاال  دورا  اليهودية  اجلالية  هلذه  أن  يبدوا  ما  وعلى 

والسياسة يف اجلزائر عرب خمتلف الفرتات التارخيية.
كما أنهم كانوا يتقلدون خمتلف املناصب السياسية لدى األتراك، 
حتى أن البعض منهم كان أقرب للسلطة من األهالي، وقد أكدت املصادر 
عن دورهم بني إعادة الكراغلة اجملندين يف اجليش والسلطة فبعد إعادة 
إقحام الكراغلة يف اجليش االنكشاري أصبحوا حيصلون على مرتبات 
شهرية وأشرف اليهود على تلك املهمة، فكان اجلندي يأخذ هذا الراتب 
سنويا من دار باشا اجلزائر وقدره مئة ريال جزائري سكة وميون عائلته 

1. عبد الكريم لفقون، املصدر السابق، ص 134.
2. Eisenbeth Maurice, les juifs en Algérie et en Tunisie durant l’époque turque in R.A/N 93, 1952, p. 147.
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من  ذلك  وغري  ومسكن  وكراء  وكسوة  وزيت  وخليع  والسمن  بالقمح 
املصاريف الالزمة يف السنة كلها1.

كاالسترياد  االقتصادية  القطاعات  معظم  على  اليهود  سيطر  كما 
والتصدير واحتكروا عدة جتارات أهمها جتارة احلبوب اليت كانت تذر 
امتيازات2، ومواد أخرى أهمها  بها على عدة  عليهم أمواال طائلة حصلوا 
النعام،  ريش  السود،  العبيد  الكتان،  الذرى،  القمح، حبوب  الصوف، 

التمور األغطية الصوفية واحلياك ...اخل3.
هذا وتؤكد معظم املصادر اخلاصة بدراسة حول يهود اجلزائر عن 
أموال  عليهم  تذر  األخرى  اليت كانت هي  الرقيق  على جتارة  سيطرتهم 
طائلة4، كما كان هلم أيضا نصيبا من الواردات اليت تعددت واختلفت 
واخلمر  املسلم(  اجلزائري  اجملتمع  يف  حمرما  )كان  أفيون  بني  أنواعها 

والصمغ والصابون والقسطل5.
وعلى ما يبدو أن األهالي كان هلم موقفا معاديا من سيطرة اليهود 
وبنو  1820م قامت قبيليت بن صاحل  واحتكارهم لالقتصاد ففي فيفري 
فحطموا  البليدة   يف  اليهود  التجار  ضد  اعتدائية  محلة  بتنظيم  العباس 
حمالتهم التجارية  ومل تتوقف هذه االعتداءات إال بتدخل األولياء سيدي 
العابد  بلقاسم، حيث قطع هلم سيدي  وسيدي  بن صاحل  العابد وسيدي 
الطريق وحذرهم من أن اهلل ينهى على االعتداء  ضد أي كان مل يبادر 
باهلجوم، وأمرهم بإيقاف هذه األعمال وهددهم بإنزال لعنته عليهم وعلى 
عائالتهم  كما هددهم بأن سيدي أمحد )مؤسس مدينة البليدة( سريفع 

عنهم محايته وبركته اليت يتمتعون بها منذ قرون6.
والواقع أن اليهود مل يتمكنوا من االقتصاد فقط بل منحوا امتيازات 

1. عبد القادر املشرقي، املصدر السابق، ص. 11.
2. محدان خوجة، املصدر السابق،  ص 156.

للنشر  الوطنية  الشركة  بونار،  رابح  وتق،  تح  قسنطينة،  جماعات  العنرتي،  3. صاحل 
والتوزيع اجلزائر، 1974، ص. 36.

لنيل  ليهود اجلزائر )1516-1830(، رسالة  النفوذ اإلقتصادي والسياسي  4. وداد بيالمي، 
شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث، حتت إشراف الدكتور أمحيدة عمرياوي، قسنطينة، 

2004، ص. 75.
5. F. Brandel, la méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de phillipe II, TI Paris, 1996, p. 519.
6. Eisenbeth Maurice, Op. cit, p. 150.
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فعلى عهد  املناصب،  بعض  السياسي من خالل حصوهلم على  يف اجملال 
»الباشا حسني« كان اليهود املستشارين املفضلني بينما تعرض عمال الدولة 
واملوظفني القدماء للمصادرة والتغريم والقتل، فمحمد الدباح الذي كان بايا 
على التيطري وقائد بإقليم سابا صودرت أمالكه سنة 1791م، ومصطفى 
الوزناجي عزل هو اآلخر عن بايلك التيطري بعد حكم دام عشرين سنة1.
الداخلية للحكام  اليهود بأن تدخلوا يف السياسة  وقد بلغت مكانة 
باي  املأساوية لصاحل  لنهاية  أهم األسباب  أن  بهم، فريجح  األذى  وإحلاق 
تآمر االحتكارات اليهودية ضده بعد أن انتهج سياسة مراقبة الصادرات 
والتحكم يف الواردات وعدم السماح بالصفقات اليت كان يعقدها بعض  

املوظفني مع اليهود قصد تصدير احلبوب إىل أوروبا2.

II- األسباب اإلقتصادية : 

-1 إثقال اجلزائريني مبختلف الضرائب لصاحل دون مراعاة لظروفهم املزرية :

العثماني يف اجلزائر مصاحل رجال الدين  لقد هدد النظام الضرييب 
والعلم، الذين متتعوا لفرتات طويلة بهذه األموال إذ تؤخذ يف شكل هبات 
»كتاب  خالل  من  سعيدوني  الدين  ناصر  أورد  وقد  املرابط،  من  تقربا 
النظام املالي« تفصيال عن أنواع الضرائب والسياسة املالية للعثمانيني يف 
الريف  ضرائب  صنفني  إىل  اجلزائر  يف  الضرائب  نظام  وقسم  اجلزائر، 

واملدن واستعملوا يف مجعها على خمتلف الوسائل السلمية والوحشية.
الشعر  العسكرية  احلمالت  وما ختلفه  الوحشية  هذه  عن  عرب  وقد 

الشعيب على النحو التالي : 
»التل خيلى وتزول منه الذخائر      وتطري النخلة برخلة وال شك ختلى اجلزائر«
صاروا  واألواخر   ...  «  : قائال  األشراف  نقيب  ذلك  إىل  أشار  كما 
خيرجون احملالت الستخالص املغرم والظلمات ونهب أموال املسلمني، وما 

وقع هذا حتى صارالناس فجارا واألمراء ظاملني ...«3.

1. ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر، املرجع السابق، ص. 77.
2. حممد الشريف الزهار، املصدر السابق، ص. 49.
3. حممد الشريف الزهار، املصدر السابق، ص. 35.
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الدين  العثمانيني ورجال  العداء بني  الضرائب من أهم أسباب  أن  أي 
)السلطة السياسية والدينية( وبالتالي اهلجرة.

ما  للحصول على  يوما إىل قسنطينة  »الزبوشي« اجته  فوالي فرجيوة 
كان يضنه حقا شرعي له )اجلزية ( فاصطدم مع عصمان باي وبالتالي 
حتالف مع بنو األحرش زعماء الثورة ضد السلطة العثمانية1 »وقد كانوا 
يستحوذون على كل ما يقع حتت أنظارهم من أموال الشعب ... وهذا الظلم 

ال يطاق جعل الناس يهجرون البلد«2.

-2 إهمال العثمانيني لالقتصاد واحتكارهم للمواد األولية : 

إيرادات  من  يوفره  ملا  االقتصادي  بامليدان  العثمانية  الدولة  اهتمت 
مالية لذلك يالحظ سعيها املستمر للسيطرة على املواد األولية يف اجملالني 

الصناعي والزراعي.
الزراعي  اإلنتاج  وتوجيه  االحتكار  أسلوب  اتبعوا  هدفهم  ولتحقيق 
على  الدولة  موظفو  وأقبل  البحري  اجلهاد  مداخيل  تضاءلت  أن  فبمجرد 
مراكز  يف  للبايلك  املطامري  وأنشئت  األوربية  والبضائع  السلع  استهالك 
احلاميات وأقيمت املطاحن اهلوائية واملائية بالقرب من املدن وخصص جزء 
من حتصينات مرسى مدينة اجلزائر حلفظ فائض املواد األولية )الزيت، 
الزبدة، احلبوب( وخصص ما بني مثانية إىل عشرة  خمازن حلفظ احلنطة 

سعتها اإلمجالية من مائة وستون إىل مائتني ألف قيسة3.
هذه السياسة أدت اىل اخنفاض سعر احملصول وتراجع اإلنتاج فكثرت 

اجملاعات والفقر واألوبئة، كما أكدها القنصل األمريكي وليام4.
إن نظام االحتكار املعتمد يف مجيع املرافق وخطر تصدير املنتجات 
احمللية إىل اخلارج أدى إىل خراب التجارة اجلزائرية وقضى على الزراعة 
يف البلد قضاء مربما، ألن الدولة مل تتدخل لتحسن وسائل الزراعة البدائية 
اليت كانت  الزراعية  اآلفات  أو  الطبيعية  بالوقاية من األضرار  تهتم  ومل 

1. (K) Fillali, l’Algérie, Op. cit, p. 122.
2. وليام شارل، املصدر السابق، ص. 59.

3. Gabriel Esquer, la prise d’Alger, Paris 1929, p. 67.
4. وليام شالر، املصدر السابق، ص. 101.

Filali Arabe 2008.indd   68 14/06/2009   04:15:19



69

لتحمل  املشاركة  أو  التعويض  يف  أو  مستمرة،  بصورة  البلد  هلا  تتعرض 
املتتالية،  واجملاعات  واألوبئة  الطبيعية  الكوارث  عن  النامجة  األضرار 
فكان  األمن  توفري  وهو  األساسي  بواجبها  القيام  عن  عجزت  وكذلك 
إسهامها سلبيا مدمرا إذ احتكرت شراء احملاصيل وبيعها كما بالغت يف 

فرض الضرائب وجبايتها1.
وقد وصف ذلك العنرتي : »حيث ال جتد يف ذلك الزمان وال الذي قبله 
وبعده من يهتم بأمر الزرع أبدا من أجل خبس قيمته... وكانت احلراثة زمن 

الرتك ضعيفة مل تتعلق بها أغراض الناس كوقتنا هذا...«2.

III- األسباب االجتماعية :

- تردي املستوى املعيشي )األمراض واألوبئة واجملاعات والفقر( : 
أشار Venture de Paradis معربا عن وضعية اجلزائريني قائال : »ليس 
اجلزائر...«3، كما  وجبال  األرياف  بؤسا من سكان  أكثر  حياة  هناك 
عرب عن هذه الوضعية أسري الداي كاتكارت قنصل أمريكا يف املغرب 
بأن الشعب اجلزائري كان يعاني من اإلهمال واإلرهاق بالضرائب والظلم 

واجلوع واألمراض حتت نريا احلكم الرتكي4.
إن معظم املصادر والدراسات جتمع عن التفاوت املوجود بني العثمانيني 
واجلزائريني يف خمتلف اجملاالت ال سيما اجلانب االجتماعي، فالنظر إىل 
الثامن  القرن  أواخر  يف  خاصة  سيئة  نالحظها  واملعاشية  الصحية  احلالة 

عشر مما يؤثر سلبا على منو السكان5.
اليت خلفتها يف  السيئة  والنتائج  العثماني  العهد  وقوع اجلوائح يف  إن 
األرواح وعلى احلالة املادية مل يكن مقتصرا على منطقة فقط بل كان 
الذي يذكره  الطاعون  البالد، ومشل هذه اجلوائح  شامال جلميع أحناء 

البعض باسم الوباء والزالزل واجلفاف واجملاعات واجلراد6.
1. حممد خري فارس، املرجع السابق، ص. 99.

2. صاحل العنرتي، املصدر السابق، ص. 60.
3. Venture de Paradis, Op. cit, p. 106.

4. إمساعيل العربي الزبريي، املصدر السابق، ص 79.
5. (A) Nettement, Histoire de la conquête d’Alger, (J), le coffre Paris 1856, p. 100.

6. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف ج1، املرجع السابق، ص 89.
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أما عن الوباء )الطاعون( فقد انتشرت هذه العدوى من األقطار اجملاورة 
وذلك لصلة اجلزائر بعامل البحر األبيض املتوسط وانفتاحها على أقاليم 
السودان وعالقتها بالبالد األروبية وارتباطها باملشرق )مصر، اسطنبول، 
احلجاز(، أما عن هذه األمراض فتتمثل يف الكولريا، التيفوس، اجلذري، 

السل وغريها، مت انتقاهلا بينهم بواسطة التجار والبحارة واحلجاج1.
اجلزائر،  إىل  وصوهلا  وكيفية  الوباء  سنوات  الزهار  لنا  أورد  وقد 
»ففي سنة 1201هـ جاء الوباء إىل اجلزائر حتى وصل عدد األموات أحيانا 
مخسمائة جنازة يف اليوم، ومسي بالوباء الكبري قيل أنه أتى من بر الرتك 

يف مركب مع رجل يدعى »ابن مساية« وطال بها إىل غاية 1211هـ«2.
ويف رحلة ابن محادوش أشار إىل ظهور الطاعون يف عدة سنوات ويف 

هذا الصدد ألف كتابه الطاعون.
ويف نفس املوضوع حتدث عبد القادر مسلم مشريا إىل ما حدث على عهد 
الباي أبو عثمان اجملاهد حممد بن عثمان الباي الكبري قائال : »ويف أيامه 
فتك العباد فتكا شديدا بالطاعون وخرج الباي هو ورجاله فارا منه«، وعلى 
عهد عثمان باشا أيضا حدث طاعون جارف مات به جل الناس وكثريا من 
الشخصيات العلمية كالسيد عبد القادر بن السنوسي بن دحو بن زرفة والسيد 
اهلامشي وابن عمه الفقيه مؤلف الرسالة القمرية مصطفى بن عبد اهلل3.
إن السنوات اليت عرفت فيها اجلزائر الوباء تؤكد بأنه يتكرر كل 

عشرة أو مخسة عشر سنة يستمر أحيانا عدة سنوات أهمها :
السكان  ثلث  على  قضى  بالكونية  املعروف  م   1654 وباء   -

اجلزائر.
وباء 1664 م تناقص فيه سكان اجلزائر إىل النصف.  -

وواحد وعشرون  ألف وسبعمئة  م هلك فيه ستة عشر   1787 وباء   -
نسمة من مدينة اجلزائر وثلثي سكان عنابة4.

1. ناصر الدين سعيدوني واملهدي البوعبدلي، املرجع السابق، ص. 88.
2. حممد الشريف الزهار، املصدر السابق، ص. 51.

3. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف ج1، املرجع السابق، ص. 90.
4. أبو القاسم الزياني، الرتمجانة الكربى يف أخبار املعمورة برا وحبرا، تع، عبد الكريم 

الفياللي، اجلزائر 1967، ص. 146.

Filali Arabe 2008.indd   70 14/06/2009   04:15:19



71

اجلزائر،  وهران،  خاصة  اجلهات  كل  على  أضر  م   1794 وباء   -
عنابة، قسنطينة.

وباء عام 1817-1818 م قضى على أربعة عشر ألف من اجلزائر وثلثي   -
سكان عنابة كما تضررت أغلب اجلهات اجلبلية والصحراوية1.

أما عن العوامل املساعدة يف انتشار هذه األوبئة كما أكد »هايدوا« 
العقاقري  بعض  تتعدى  تكاد  ال  اليت  الطبية  العناية  انعدام  إىل  فرتجع 
احملضرة، خاصة وأن احلكام العثمانيني ال يهتمون بأمور الصحة بالتالي 
اعتمد األهالي على وسائلهم اخلاصة واستعملوا الطب التقليدي مبا يف ذلك 
الشعوذة، حتى أن الصيدلية الوحيدة املوجودة باجلزائر مل تكن تتوفر إال 
على بعض العقاقري والقائم عليها ال يدرك فوائدها بالتالي فإن املتضررين 

من هذه األوبئة هم العامة، بالدرجة األوىل2.
أما احلكام العثمانيون فقد كان هلم أطبائهم اخلاصني خيتارونهم 
يستجلبونهم  أو  قبضتهم  يف  يقعون  الذي  األوربيني  األسرى  من  عادة 
باألموال، أو يفرون بأنفسهم كما فعل الباي عصمان حاكم وهران سنة 
1794م الذي ختوف من انتشار الوباء فخرج عنها ملدة ثالثة أشهر دون أي 
على  الوباء  هذا  حدة  من  للتخفيف  مساعيهم  واقتصرت  بالناس3  اتصال 
بعض احملاوالت يف حجر دخول بعض السفن الواردة من العامل اخلارجي، 
فأشار إبن محادوش إىل حجر سفينة حجاج قادمة من اإلسكندرية، كما 
حاول صاحل باي سنة 1787م فرض حزام صحي على منطقة عنابة ليمنع 

انتقال العدوى إىل مدينة قسنطينة4.
ونظرا خلطورة الوضع يف اجلزائر فقد أورد »األمريكي ناتانيال كاتينق« 
نقال عن سعد اهلل والذي أرسله الرئيس جورج واشنطن يف مهمة خاصة أن 
أوربا قد قطعت صالتها باجلزائر إثر انتشار الطاعون فيها سنة 1793م5.
هذا ويضاف إىل سوء األحوال الصحية انتشار القحط واجملاعات اليت 
كانت سببا يف انتشار األوبئة فعلى عهد عثمان حممد باي صاحب فتح 

1. عبد القادر مسلم، املصدر السابق، ص. 30.
2. (D) Haedo, Op. cit, p. 213.
3. Laugie de Tassy, Op. cit, p. 214.

4. إبن محادوش، املصدر السابق، ص. 201.
5. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر ج1، املرجع السابق، ص. 163.
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فيها  أهلك  )مسغبة( عظيمة  البالد جماعة  توليته عرفت  أول  وهران ويف 
ناس كثر حتى أكلوا الناس امليتة والدم وحلم اإلنس واخلنزير1.

وبعد   ...« 1184هـ  سنة  اجلوع  انتشار  الزهار  أورد  السياق  نفس  ويف 
فكانوا  الناس...  يف  اجلوع  وهو  القحط  اهلل  أعطى  اإلصبانيول  ذهاب 
وبعد  الرجل يأكل مقدار ما يأكل رجالن وال يشبع  وأن  ميوتون جوعا 

األكل ميوت وهو يقول جعت...«2.
واملالحظ أن أغلب من يفتك بهم يف هذه الظروف هم األهالي اجلزائريني3.

يقول الشاعر يف وصف حالة اجملاعة أنذاك :
ومـات كثيــر الناس فالـزاد  قد  انقضــى         

واجلوع قد ضر الناس4 واحلرب يف كل يوم        

IV- األسباب الثقافية :

-1 تراجع املستوى الثقايف وإهمال منشآته : 
اجلزائر خاصة  العثماني يف  الثقافية يف ظل احلكم  احلياة  كانت 
طيلة القرنيني األولني تعاني من الركود وهذا خالفا ملا سبقها من عهود 
إذا اعترب القرن التاسع اهلجري )خامس عشر ميالدي( خامتة لإلنتاج فرتة 
امتدت ثالثة قرون مبتدئة بعهد املوحدين فهو حلقة بني إنتاج عاش يف ظل 
إمارات حملية ضعيفة وآخر عاش يف ظل احتالل إسالمي مركزي قوى5.

يعترب إنتاج القرن التاسع رغم ذلك من أوفر إنتاج اجلزائر الثقايف  ومن 
أخصب عهودها بأمساء املثقفني واملؤلفات ويؤكد الدكتور سعد اهلل من 
خالل اإلحصاء الذي قام به بأن علماء هذا القرن يفوق أعداهم يف القرون 

الالحقة خاصة القرن العاشر6.
إن انتشار العلوم يف القرون السابقة للعهد العثماني كان ظاهرة بارزة 

1. عبد القادر مسلم، املصدر السابق، ص. 65.
2. حممد شريف الزهار، املصدر السابق، ص. 31.

3. Laugie de Tassy, Op. cit, p. 217.
4. صاحل العنرتي، جماعات قسنطينة، ص. 32.

5. (W) Esterhazy, domination, Op. cit, p. 61.
6. أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر ج1، املرجع السابق، ص. 28-27.
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يف خمتلف اجملاالت إذ احتفظ لنا التاريخ بنماذج عن انتشار العلم والعلماء 
ويعترب كتاب »عنوان الدراية يف ذكر من عرف من العلماء يف املائة السابعة 
ببجاية« أهم وثيقة عن ذلك، حيث ترجم فيه مؤلفه خلمسني ومئة عامل يف 

جباية وحدها وهو من أنفس املصادر وأنفعها لتاريخ جباية الثقايف1.
كما وصفها تلميذ إبن خلدون حممد بن عمر اهلواري دفني وهران 

قائال : 
لو وصفت لك ما رأيت يف جباية وهي هيا     بلد ورع والعلم وترابي حقيقا

إبن  مشايخ  أحد كبار  التلمساني  الشريف  اهلل  عبد  أبو  علق  كما 
العلم ينبع من صدور رجاهلا كاملاء  خلدون مشيدا بعلماء جباية »وجدت 
الذي ينبع من حيطانها«، ويف نفس السياق علق إبن خملوف الثعاليب دفني 
اجلزائر عن انصراف علماء جباية يف نشر العلم واألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر« إذ ال يعرفون األمراء وال خيالطوهم«2.
إضافة إىل ما متيزت به تلمسان من انتشار العلم والثقافة حيث اعتين 
باملساجد واملدارس وظل العلم مزدهرا ملا أواله احلكام من عناية، كما 

تناول كتاب البستان يف ذكر بعض علمائها3.
أما بدخول العثمانيني إىل اجلزائر فيبدو أن احلركة العلمية و الثقافية 
عرفت نوعا من اجلمود واقتصرت الدراسات على األخذ مبا تركه السلف 
وقد عرب عبد الرمحن األخضري دفني بن طيوش بالزاب من خالل قصيدة 
الوجود  صاحب  الذي  الثقايف  الركود  حالة  عن  بيت(   357( القدسية 

العثماني قائال : 
السيما يف عاشر القرون        ذي اجلهل والفساد والفنون

املتزامحني  املبتدعني  السوء من  بعلماء  العهد  وأطلق على علماء ذلك 
على قصور امللوك4، وهذا ما يذكرنا مبا أمساهم عبد الكريم لفقون يف 

منشور اهلداية باللصوص.

1. أنظر عنوان الدراية.
2. املهدي بوعبدلي، احلياة الفكرية ببجاية يف عهد الدولتني احلفصية والرتكية وأثارها،  

جملة األصالة العدد 19-1974 ص. 140-134.
3. إبن مريم، املصدر السابق، ص. 41 ومايليها.
4. املهدي البوعبدلي، املرجع السابق، ص. 144.
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الذي الحظه  العلمي  الركود  لنا شيخ اإلسالم حالة  يلخص  من هنا 
أنذاك فقدم لنا مناذج حية عن احنطاط مستوى أهل العلم وادعائه عن غري 

علم وال إتقان.
وقد أمجعت معظم اآلراء عن الركود الثقايف يف هذه الفرتة ومحلوا 
من  والعلمية،  الثقافية  للمؤسسات  العثمانيني  إهمال  إىل  ذلك  مسؤولية 
بينهم الورتالني مشريا يف ذلك إىل إهمال العثمانيني للمساجد واملدارس 
أو املراكز الثقافية مما دفع اجلزائريني إىل اهلجرة حبثا عن آفاق واسع 
استولوا  األتراك  أن  »... غري  يلي  ذلك كما  العلمي، وعرب عن  للتحصيل 
عليها استيالء عظيما وما كان من املدارس واألحباس اليت مل توجد يف 
األمصار هي يف أيدهم يأكلون منها وينتفعون بها أمت انتفاع كاألمالك 
احلقيقية املباحة بل هي ليست هلم وال أنهم من أهلها بل ملا متردوا وطغوا 
وجعلوا مجيع اخلطط الشرعية هلم ظلما وعدوانا وهذا والعياد باهلل سبب 

اندراس العلم وأهله من كل وطن يوجد فيه ذلك...«1.
اجملاالت  كل  ومشلت  ومتعددة  عديدة  اهلجرة  أسباب  كانت  فقد 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، لكن يبقى عامل االضطهاد والفساد 
يف  فياللي  كمال  الدكتور  األستاذ  أوضحه  كما  الرئيسي  العامل  هو 

.)l'Algérie Mystique( الفصل األول من كتابه تاريخ اجلزائر الباطين

أ. سعاد لبصري

1. احلسني الورتالني، املصدر السابق، ص. 111-110.
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اإلنكشارية في الجزائر
بين الهجرة و التهجير

د. معاشي مجيلة
خمترب الدراسات واألحباث السسيوتارخيية حول حركات اهلجرة

باســـم  املعروفـــة  العثمانيـــة  العســـكرية  املؤسســـة  ارتبطـــت 
»اإلنكشارية« »يين جريي« »Yeni çeri«1، )وهو املصطلح الذي أطلق 
علـــى نظام اجلنـــد اجلديد الذي أحدثه »الســـلطان أورخان«، ثاني 
ســـالطني آل عثمان، 1326-1362م(، باهلجـــرة والتهجري منذ بداية 
تكوينها، إذ تكونت بفضل عملية »الدفشـــرمة« أو »الدوشـــرمة« 
)Devsirme(2، )ومعناها اللفظي يف اللغة الرتكية »جيمع أو يقطف« 
وهي عملية مجع الصبية املسيحيني من أوطانهم األصلية وتهجريهم 
إىل عاصمة الدولة العثمانية، لرتبيتهم تربية إســـالمية وعسكرية 
صارمـــة بعيدا عن األهل والوطن مما جيعلهم عند االلتحاق بالعمل 
العسكري )اجلهاد(، ال يعرفون أبا هلم غري السلطان وال حرفة غري 
اجلهاد يف سبيل اهلل، ويهّجر هؤالء الصبية عادة يف سن مبكرة، 
بني 10 و15 سنة وأحيانا أقل من ذلك، مما جيعلهم سريعي الذوبان 

يف النهج اإلسالمي(. 
وكانت عملية »الدفشرمة« تتم كل مخس سنوات ثم تقلصت 
الفرتة إىل ثالث سنوات ثم إىل سنتني، ثم أصبحت تتم كل سنة، 
وجيمـــع الصبيـــة من خمتلـــف املناطق املســـيحية اخلاضعـــة للدولة 
1. مصلح الدين الري أفندي، بشائر أهل اإلميان بفتوحات آل عثمان ، ترمجه من الرتكية 
مت   ،227 رقم  بتونس حتت  الوطنية  باملكتبة  احلنفي، خمطوط  خوجة  العربية حسني  إىل 

تأليفه سنة 1138هـ.
2. أنظر دائرة املعارف اإلسالمية، مادة »دوشرمة«، اجمللد التاسع، ص. 193.
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العثمانية وخاصة أوروبا الشرقية، مثل اليونان، مقدونيا، ألبانيا، 
صربيا، بلغاريا، البســـنة واهلرســـك وأرمينيا1، وكان التجنيد يف 
البداية يشمل األسرى الذين اعتنقوا اإلسالم والعبيد وأبناء الشهداء 

من األتراك واألطفال املشردين واليتامى من األراضي املفتوحة.
خترجت أول دفعة من النظام اإلنكشاري، حوالي سنة 736هـ 
)1335م(، ومنـــذ ذلك التاريـــخ بدأت عمليـــة تهجريهم إىل خمتلف 
الواليـــات العثمانيـــة للجهـــاد، وكانت اجلزائر »جزائـــر الغرب«، 
من أهم الواليات اليت اســـتقطبت أعدادا كبرية من اإلنكشـــارية 

بسبب ما تعرضت له من هجمات صليبية يف بداية القرن 16م.

هجرة اإلنكشارية إىل اجلزائر وتأسيس األوجاق : 
عرفت اجلزائر أول تدفق لإلنكشارية يف سنة927هـ/1520م، 
إثر إرسال »خري الدين بربروس«، مبوافقة من أهالي اجلزائر، طلب 
االنضمام إىل الدولة العثمانية، حيث أرسل السلطان سليم األول 
)1512-1520م( إىل اجلزائر ألفني )2000( من اإلنكشارية و4000 
من املتطوعني األتراك، لتدعيم قوة »خري الدين«، املؤلفة آنذاك، 
من 5000 جندي2، وذلك لتثبيت حكمه من جهة، ومحاية اجلزائر 
من اهلجمات اإلسبانية من جهة أخرى، ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
اجلزائر«3،  »أوجــاق  بـ  عرف  خاص،  إنكشاري  جيش  للجزائر 
اجلزائر،  مبدينة  استقراره  وكــان  ومؤسساته  هياكله  جبميع 

حيث بنيت له 8 ثكنات لإليواء ونظمت قوانينه وحددت أجوره4.
ويف عهد السلطان سليمان القانوني )1566/1520م( خول لـ »خري 
الديـــن بربروس«، حـــق التجنيد من مناطق األناضـــول، ابتداء من 

1. WEISSMAN (Nahoum), Les Janissaires (Étude sur l’organisation militaire des Ottomans.), th. de 
Doctorat, F. des lettres de Paris, 1938, librairie orient Édition, Paris, 1964, p. 21
2. HAEDO (Fray Diego de), «Histoire des Rois d’Alger», in R.A 1880, p. 7.
3. عرفت كلمة »أوجاق« باجلزائر ثالثة معاني : -1 وحدة عسكرية )أورطة (، -2اجليش 
النظامي،-3 اإليالة كلها )أنظر : محاش )خليفة(، العالقة بني اإليالة اجلزائرية والباب العالي 
من 1798 إىل 1830، رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث، جامعة اإلسكندرية 1988.، ص 96(.
4. DENEY (J), «les Registres de Solde des Janissaires», in R.A 1920, pp. 212-260.
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سنة 1525م1، ومنذ ذلك التاريخ أصبح للجزائر، وكاالت خاصة2 
أهمها خان إزمري الذي كان يقيم به املوظفون املشرفون على مجع 
املتطوعني وإرســـاهلم إىل اجلزائر وكانـــوا يعرفون بـ »الدائيات«، 
يرأسهم »باش دائي«3، وكان موكل إزمري، يسجل املتطوعني من 
شباب املنطقة ويقدم هلم كل املغريات املادية واألدبية لاللتحاق بالعمل 
العســـكري يف إيالة اجلزائر، وعلى رأس هذه املغريات إمكانية 
مجـــع الثـــروات الطائلة والوصـــول إىل املناصب العليـــا يف الدولة4.
حكامها  مــن  بطلب  يتم  باجلزائر  للعمل  التجنيد  وكــان 
وبرتخيص من الباب العالي، وباستطاعة السلطان إيقاف التجنيد 
إذا أراد الضغط على والة اجلزائر، خاصة فيما خيص السياسة 
اخلارجية لألوجاق، لكن ونظرا حلاجة الدولة العثمانية ملزيد من 
اجلند حلماية والياتها، وتضاءل دور عملية »الدوشرمة« يف تغطية 
هذه االحتياجات، أعطى السلطان العثماني إليالة اجلزائر احلق يف 
تنظيم عملية التجنيد بني مسلمي األقاليم العثمانية، وهو ما عربت 
إىل  1231هـ/1815م،  بتاريخ  الثاني،  السلطان حممود  عنه رسالة 
عمر باشا، داي اجلزائر، يسمح له فيها باختيار اجلند الرتكي 
املتطوع من ميناء »إزمري«5، ويف نفس املوضوع وصلت رسالة إىل 
بالتجنيد جمددا  له  للسماح  1239هـ/1823م،  بتاريخ  باشا  حسني 
بسبب اخلالف  العملية  هذه  توقف  بعد  العثمانية،  األراضــي  من 
الذي وقع بني اإليالة والدولة الربيطانية، وقد مسح له بذلك بعد 

تطبيق الداي للصلح مع بريطانيا نزوال عند رغبة السلطان6.

1. M’HAMSADJI  (K), Sultàn Djezàir , suivi de Chansons des janissaries turcs d’Alger (fin du XVIIIe siècle) 
Par Jean Deny, O.P.U, Alger, 2005, p. 40.
2. كان للجزائر 14 وكالة عرب العامل: -1 إسطنبول، -2 إزمري، -3 أوليسون، -4 قربص، 
-5 طرابلـــس الشـــرق، -6 اإلســـكندرية، -7 رشـــيد، -8 طرابلس الغـــرب، -9 تونس، -10 

مرسيليا، -11 جبل طارق، -12طاجنة، -13 كوسوفو، و-14 بلغاريا.
3. DEVOULX (Albert), «Recherche sur la coopération de la Régence d'Alger à la guerre de l’indépendance 
Grecque», in R.A 1856-57, p. 209.
4. VENTURE (De Paradis), Tunis et Alger au XVIIIe siècle, Sindbad, Paris, 1983, p. 160.
5. رســـالة بتاريخ 1231هـ )1815م(، سلســـلة خط همايون، علبة 24، رقم 16872، األرشـــيف 

الوطين، اجلزائر.
6. سلسلة خط همايون، علبة 24، رقم 39544 األرشيف الوطين، اجلزائر.

Filali Arabe 2008.indd   77 14/06/2009   04:15:21



78

إىل  ينتمون  اجلزائر  إنكشارية  معظم  كان  األسباب  هلذه 
والشبان  األنــاضــول  فــقــراء  مــن  أغلبهم  وكــان  مسلمة،  أصــول 
للجهاد،  املتطوعني  وبعض  واجلـــاه،  الــثــروة  أجــل  من  املغامرين 
اإلسالم  اعتنقوا  الذين  املسيحيون   ،»les renégas« العلوج  ويعد 
بغرض الدخول يف نظام اإلنكشارية والفوز بامتيازاته، من بني 
العناصر اليت انضمت إىل إنكشارية اجلزائر، وأصبحوا، حسب 
تعريف »هايدو«، »أتراكا بالوظيفة«1، وذلك عكس إنكشارية 

األناضول الذين تكونوا عن طريق نظام »الدفشرمة«.
واملستقيمني  الشجعان  بني  يتم  البداية  يف  التجنيد  وكــان 
أخالقيا، ثم أصبح جيمع من بني املشردين واجملرمني الفارين من 
العدالة، وهو ما اتفق حوله معظم املؤرخني للعهد العثماني باجلزائر 
ومنهم محدان بن عثمان خوجة، الذي أعاد سبب احنطاط حكومة 
اجلزائر إىل هذه النوعية من اجملندين، قائال : » كان من أسباب 
احنطاطها إرسال مندوبني إىل إزمري جيمعون األجناد، وبدال من 
أن يتبع هؤالء الطريقة القدمية اليت مل تكن تسمح بأن جيند من 
امليليشيا إال الرجال النزهاء الذين هلم جاه ومكانة فإنهم كانوا 
يفتحون أبواب امليليشيا ألي كان حتى ألناس كانوا قد أّدبوا أو 
أدينوا وكان يوجد بني اجملندين يهود ويونانيني ختنوا أنفسهم«2، 
ويبدو أن الباب العالي نفسه كان يشجع على ذلك إلبعاد العناصر 
املنحرفة عن أوطانهم حمافظة على األمن بالبالد، وهو ما عربت 
عنه بوضوح عريضة، بتاريخ 1219هـ )1804م(، حتث على إرسال 
أحداث  يف  تسببوا  شقي«،  و50   40 بني  عددهم  يــرتاوح  »أشقياء 
شغب بقرية دومنجي جبزيرة قربص، للجهاد بإيالة اجلزائر، ومما 
جاء يف العريضة : »إن الشيء الذي نالحظه بشأن هؤالء األشقياء 
الذين استحقوا أشد اجلزاء من الدولة العلية الرتكابهم أعماال 
تربر ذلك، أن يبعد هؤالء من أوطانهم وأهليهم ويرسلوا إىل أوجاق 
جزائر الغرب املنصورة التابعة للحضرة اخلاقانية من أجل اجلهاد 

1. HAEDO (F), Topographie…, Op. cit, p. 496 .
2. خوجة )محدان بن عثمان(، املرآة، تعريب حممد العربي الزبريي، ش. و. ن. ت، اجلزائر، 

1975، ص. 149.
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يف سبيل الدين والدولة ومن أجل إصالح النفس وتهذيبها أيضا يف 
تلك الديار اجملاهدة مع السفينة اليت وردت إىل اجلزيرة بأمر من 

قبطان البحار جللب اجلنود إىل اجلزائر«1.
وزيادة على التجنيد الرمسي، وصل إىل اجلزائر الكثري من 
املتطوعني غري الرمسيني، واملغامرين الذين وصلوا اجلزائر بطرق 
خمتلفة منها االندساس بالسفن التجارية وسفن احلجيج، يدفعهم 
إىل ذلك الطمع يف الثروة واجملد أو اهلروب من العدالة، وبالتالي 
)األلباني(  واألرنؤوطي  الرتكي  منهم  فكان  أجناسهم  اختلفت 
تتكون  اليت  األجناس  والعربي وغريهم من  واليوناني  والفارسي 
املتطوعني من مصر عن  العثمانية2، وقد جاء بعض  الدولة  منها 

طريق وكيل اجلزائر يف اإلسكندرية3.
وكانت عملية التجنيد، يف بداية احلكم العثماني للجزائر، 
السلطان  أصدر  إذ  العثماني،  السلطان  ونفقة  إشراف  تتم حتت 
نقل اجملندين  يقضي مبجانية  فرمانا  )1512-1520م(  األول  سليم 
إىل اجلزائر اليت أصبحت إيالة »Eyalet« )إقليم حدود( عثمانية، 
وضمان اخنراطهم يف األوجاق بأجور منتظمة، كما أمر بإصدار 
جواز مرور السفن اجلزائرية باملوانئ العثمانية باعتبارها وحدات 
أجربت  إذ  يدم،  مل  الوضع  ذلك  أن  إال  العثماني،  األسطول  يف 
حكومة اجلزائر، بعد استقالهلا عن الباب العالي، سنة 1671م، 

على حتمل مجيع نفقات التجنيد4.
جــدا،  مكلفة  للجزائر  بالنسبة  التجنيد  عملية  وكــانــت 
سنوات،  ثالث  كل  ترسل  اليت  السلطان  هدية  إىل  فباإلضافة 
وقدرها القنصل األمريكي »شالر Sheiller » بـ 500 ألف دوالر5، 
1. رسالة بتاريخ 1219هـ، علبة 22، رقم 3374، ترمجة فكري طونة، األرشيف الوطين، 

اجلزائر.
2. محاش )خليفة(، املرجع السابق، ص. 173.

3. رسالة رقم 115، جمموعة 3190، املكتبة الوطنية اجلزائر.
زبادية،  القادر  عبد  د.  وتعليق  تعريب  البحر،  رياس  عهد  يف  اجلزائر  4. سبنسر)وليم(، 

ش.و.ن.ت، اجلزائر،1980، ص. 36.
5. شالر )وليام(، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر )1816-1824(، تعريب 

وتعليق وتقديم إمساعيل العربي، ش.و.ن.ت، اجلزائر، 1982، ص. 44.
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واهلدايا املوجهة إىل املوظفني السامني باآلستانة، أو رجال البحر أو 
حكام األقاليم الذين كثريا ما كلفوا بتسهيل عملية التجنيد1، 
كانت اجلزائر تتكفل بدفع حق التجنيد ومستلزماته، من بداية 
ساعة  حتى  املتطوعني،  جلمع  )األوطـــاق(  التجنيد  خيمة  نصب 
السلطة  توفرها  أوربية كانت  بواسطة سفن  اجلزائر  إىل  نقلهم 
»األوطــاق«  عليها  يقام  اليت  األرض  كــراء  وحتى  اجلزائر2،  يف 
كانت تدفعه احلكومة اجلزائرية، كما كانت تتكفل بدفع 
أجور مجيع املوظفني باخلان، باإلضافة إىل أجور اجلند، وحسب 
اجلزائر  إىل  اجملندين  تنقل  اليت  السفن  كانت   3»M.Colombe«
تعود حمملة باألموال النقدية املخصصة لعملية التجنيد باإلضافة 
إىل املبالغ احملصلة من عملية بيع محولة احلبوب اليت جتلب من 
اجلزائر لتباع يف املدن اليت يتم فيها التجنيد، وقد قدرت تكلفة 
933 جمند وصلوا إىل اجلزائر على منت 7 سفن يف عهد عمر باشا، 
1231-1233هـ/1815-1817م، بـ 240.249 قرش4، ويقول محدان بن 
يتطوعون  كانوا  اجلزائريني  الكراغلة  بعض  أن  خوجة  عثمان 

إرضاء آلبائهم إلحضار اجملندين على نفقتهم.5
احلاجة،  حسب  اجلزائر  بأوجاق  للعمل  التجنيد  عملية  وتتم 
فهي ختف عند توفر العدد الكايف من اجلند بالبالد و تتضاعف 
عندما يقل عدد اإلنكشارية باجلزائر، بسبب الوفيات من جراء 
احلروب أو بسبب األوبئة اليت كانت تضرب اإليالة من حني إىل 
آخر، فرتسل السفن إىل اآلنضول لتعويض ذلك النقص، وقد جاء 
أرسلت،  الداي  حكومة  أن  باجلزائر  البندقية  لسفري  تقرير  يف 
سنة 1754م، »حاجي عصمان« بهدايا إىل الباب العالي ألخذ اإلذن 
1. جاء يف سجل التجنيد رقم 78 أن رئيس البحرية العثمانية »خصرو باشا« تلقى من داي 
اجلزائر سنة 1233هـ )1817م( »قفطانني من النسيج األرجواني و مسدسني وثالث مسابح من 
املرجان وثالث مسابح من العنرب وحزام وساعة وجلد أسد وجلد منر وعبد أسود«، وهدايا 

).176-M. Colombe, Op.cit, pp. 175( : مماثلة ملختلف املوظفني التابعني له )أنظر
2. VENTURE (De paradis), Op. cit, p. 160.
3. COLOMBE (M), «Contribution à l’Étude du Recrutement de l’Odjaq d’Alger, dans les dernières années 
de l’histoire de la Régence», in R.A. 1943, p. 175.

4. سجل رقم 78عن«، املصدر السابق، ص. 175.
5. املصدر السابق، ص. 155.
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بتجنيد 5000 جندي من أراضي اإلمرباطورية وذلك، بعد احلرب 
أن عدد اجليوش  يعين  ما  وهو  بالبالد1،  وباء  ومرور  القبائل  مع 
العثمانية باجلزائر كان غري قار، بل خيتلف من فرتة إىل أخرى. 

ولعل ذلك هو الســـبب يف عدم اتفاق الرحالة واملؤرخني حول 
حتديـــد عدد أفـــراد اإلنكشـــارية يف اجلزائـــر، إذ بينما حدده 
»Haédo« )1578/1581م( بـ 6000 جندي2، قدره »Shaw« )ق 18م( 
بــــ »25 إىل30 ألـــف جمند، وقـــد تصل إىل100 ألـــف جندي منهم 
15.000 إىل 16.000مـــن األتـــراك«3، وهـــو نفس العـــدد، تقريبا، 
الـــذي أشـــار إليـــه »L. De Tassy«، الـــذي حدد القـــوات الرتكية 
باجلزائر بـ 12.000 جندي4، أما »De Paradis«، يف 1778م، فيقول 
أن عـــدد اجملنديـــن يف اجلزائر يصل بـــني 000 7 أو000 8 جمند، 
 M.« منهم 3000 يســـكنون داخل مدينـــة اجلزائر، يف حني حدد
Colombe« عدد اجملندين الذين وصلوا اجلزائر، منذ سنة 1800م 
حتى االحتالل الفرنســـي ســـنة 1830م، بـ8533 جمند، أي بنسبة 
285 جمند يف الســـنة، أما »شـــالر«، 1824/1816م، فيقدر عدد 
اجملنديـــن باجلزائر بـ 15 ألف جندي وضابط أغلبهم من املشـــاة 
)إنكشارية(5، يف حني تذكر املصادر الرمسية أرقاما أكرب، 
وهـــو ما أشـــار إليه داي اجلزائـــر عمر باشـــا )1815-1817م( يف 
رســـالة إىل الســـلطان العثماني حممود الثاني، بتاريخ 5 مجادى 
الثانيـــة 1230هـ/16 مـــاي 1815م، بقوله: »ويف ذلك الوقت )بداية 
احلكـــم العثمانـــي للجزائر( كان اثنا عشـــر ألف إنكشـــاري 
يتقاضون أجورهم... ومنذ بضع ســـنني كان علينا تســـديد أجور 

ما بني ثالثني وأربعني ألف إنكشـــاري«6.

1. SHUVAL (Tal), La Ville d’Alger Ver la Fin du XVIIIe Siècle, CNRS Édition, Paris, 1998, p. 64.
2. Op. cit, p. 509.
3. SHAW (Thomas), Voyages dans la régence d’Alger, traduit de l’anglais par J. Mac Carthy, Éditions 
Bouslama, Tunis, 2ème Édition, p. 182.
4. LAUGIER (De Tassy), Histoire du Royaume d’Alger (1724), Amsterdam, 1815, p. 204.

5. املصدر السابق، ص. 61.
التونسي  الدار   ،1871-1816 املغربي  التاريخ  ووثائق يف  6. التميمي )عبد اجلليل(، حبوث 

للنشر ط1، 1972، ص. 247-245.
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ويعود تزايد عدد اإلنكشارية باجلزائر إىل استقرار معظمهم 
 ،»J. Deny« باإليالة بعد التقاعد، وهو ما الحظه الباحث الفرنسي
عند دراسته لسجالت اإلنكشارية باجلزائر، إذ قدر عدد املسجلني 
يف سنة 1158هـ/1745م، بـ 11897 رجل، منهم 9322 مقاتل و2575 
خارج الصف »Hors rang«1، ولعله يعين بـ »اخلارجني عن الصف«، 
اخلارجني عن اخلدمة العسكرية، أي املتقاعدين واحملولني إىل 
العمل اإلداري والعاملني يف القضاء واملؤسسات الدينية، وغريهم 
يتقاضون  ومجيعهم  باجلزائر،  املقيمني  العثمانيني  األتــراك  من 
 : بقوله  الوضع  ذلك  على  الكاتب  علق  وقد  الدولة،  من  أجــورا 
»وإذا كان الوضع كذلك فاملفروض أن يكون العدد أكرب لذا 

يبقى األمر حمريا«2.
متكن اإلنكشاريون املهاجرون إىل إيالة اجلزائر من تكوين 
حكم مجهوري عسكري، احندر معظم حكامه من مؤسسة 
اإلنكشارية، سواء كانوا دايات أو بايات، أو غريهم من املوظفني 

السامني يف الدولة3.
ونتيجة لســـيطرة أفراد اإلنكشـــارية علـــى احلكم باجلزائر 
وزيـــادة حضوضهم يف اجلاه والثروة بالبـــالد تزايد عدد املهاجرين 
إىل اجلزائر وتعاظم نفوذهم وســـيطرتهم على احلكم خاصة بعد 
استقالهلم عن الباب العالي سنة 1671م، إذ تعددت اإلنقالبات وزاد 
جشـــعهم جلمع املال والوصول إىل املناصب العليا بأسرع وقت مما 
جعلهـــم عرضة النتقام بعض احلـــكام منهم الداي »علي خوجة«، 
 de« الذي قام ســـنة 1817م، بتصفية عـــدد كبري منهم4، وقد قدر
Grammont دوقرامـــون« عدد ضحايا هـــذه التصفية بـ 1200 جندي 
و150 من الضباط5، أما »شـــالر« فيقول أن علي باشـــا قام بتصفية 
حوالـــي 1500 إنكشـــاري، ونظم فرقة من حـــرس قصره تتكون 

1. DENY (J), Op. cit, p. 36.
2. Ibid, p. 40.

3. أنظر كال من : »وليام شالر«، ص. 49 و L. De Tassy , p 206.، وغريهما.
4. الزهار )أمحد الشريف(، مذكرات احلاج أمحد الشريف الزهار نقيب أشراف اجلزائر، 

حتقيق أمحد توفيق املدني، ش.و.ن.ت، 1980، ص ص. 137-135.
5. GRAMMONT (H.D de), Histoire d’Alger sous la domination Turcs, (1515-1830), paris, 1887, pp. 381-382.
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مـــن اجلزائريني وظل حيذر من األتـــراك1، هذا باإلضافة إىل نفي 
العديـــد منهم إىل األراضي الرتكية وخاصة املشـــكوك فيهم من 

زعماء اإلنكشارية واملوظفني السامني2.
بهذه العملية تسبب الداي علي خوجة يف توقف هجرة شباب 
من  يفرون  منهم  كبريا  عــددا  جعل  بل  اجلــزائــر،  إىل  اآلنضول 
اجلزائر إىل غريها من الواليات العثمانية وهو ما أكده »سيمون 
بيفايفر«، أسري خزناجي الداي حسني، بقوله أن عدد اإلنكشارية 
الفارين من اجلزائر يقدر باملئات، إذ فرت عدة فرق يرتاوح عدد 
أفراد كل منها بني 50 و60 فردا، فروا إىل كل من تونس واملغرب 
ومصر3، وبذلك حتولت اجلزائر من نقطة جذب للمهاجرين إىل 

نقطة طرد هلؤالء.
اليت  التصفية  بعد  باجلزائر4  اإلنكشارية  عدد  تراجع  رغم 
من  التجنيد  لعملية  وتوقيفه  خوجة،  علي  يد  على  هلا  تعرضوا 
زواوة  مــن  احمللية  بالعناصر  إيــاهــم  معوضا  الرتكية  األراضـــي 
السياسة  نفس  حسني  الــداي  خليفته  اتباع  ورغــم  والكراغلة، 
من  النهائي  للتخلص  احمللية  العناصر  أمــام  التجنيد  باب  بفتحه 
أخطار اإلنكشارية، استمر وجود مؤسسة اإلنكشارية باجلزائر 
حتى اإلحتالل الفرنسي، سنة 1830م، إذ أن التهديدات الفرنسية 
العالي  الباب  إىل  أخــرى  مرة  يلجأ  الــداي حسني  جعلت  للجزائر 
واملناطق  إزمــري  من  التجنيد  باب  فتح  إعــادة  على  املوافقة  لطلب 

1. مذكرات وليام شالر، املصدر السابق، ص. 176.
2. الشريف الزهار، املصدر السابق، ص. 137.

الدكتور  تقديم وتعريب  تارخيية عن اجلزائر،  أو حملة  3. بيفايفر)سيمون(، مذكرات 
أبو العيد دودو، ش.و.ن.ت، اجلزائر، 1974، ص. 74-73.

4. تراجع عدد اجملندين للعمل باجلزائر من 1312 جمند سنة 1232هـ )1816م( إىل 181 جمند 
يف سنة 1233هـ )1817( ليعود إىل الصعود مرة أخرى إىل 1361 جمند سنة 1235هـ )1819م(، ثم 
يعود إىل االخنفاض ليصل 17 جمند سنة 1237هـ )1821م( ليبقى التجنيد يف تذبذب، أقصاه 
569 رجل سنة 1241هـ )1825م( و أدناه 76 جمند سنة 1245هـ، وختلل هذه الفرتة سنوات مل 
يتم فيها التجنيد نهائيا، وذلك يف سنيت 1244/1243هـ )1827-1828م( وسنة 1246هـ )1830م(، 
العثمانية يف  الدولة  أقاليم  للجيش اجلزائري يف  املتطوعني  : جتنيد  )أنظر محاش )خليفة( 
للعلوم  القادر  عبد  األمري  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  جملة  العثماني،  العهد  أواخر 

اإلسالمية، قسنطينة، العدد الثاني حمرم 1424هـ/ مارس 2003م، ص. 37.
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الساحلية العثمانية األخرى1، وهو ما متت املوافقة عليه من قبل 
السلطات العثمانية.

جمند،   4154 اجلزائر،  إىل  وصل  1820-1830م،  بني  ففيما 
إذن،  العسكرية  فاإلمدادات  السنة2،  يف  جندي   415 بنسبة  أي 
رغم قلتها، مل تنقطع عن الوصول إىل اجلزائر، وبالتالي استمر 
نظام اإلنكشارية باجلزائر، ولعل السلطة العثمانة بالباب العالي 
وجدت، يف إحلاح داي اجلزائر على السماح له بالتجنيد، فرصة 
للتخلص ممن تبقى من العناصر اإلنكشارية باألراضي العثمانية، 
بإرساهلم إىل اجلزائر، وهو ما توضحه رسالة من وكيل اجلزائر 
حوالي  بإرسال  السلطان  بسماح  يعلمه  حسني  الدي  إىل  بإزمري 
مخسني عنصرا من بني اجلنود املسرحني من اجليش، إثر »الواقعة 

اخلريية«3.
من  بــاجلــزائــر  للعمل  التجنيد  يف  الــراغــبــني  عــدد  أن  ويــبــدو 
إىل  األوىل،  بالدرجة  ذلك،  ويعود  تقلص  قد  العثمانية  األراضــي 
تغري الوضع باملنطقة وزوال املغريات املادية والسلطوية اليت كانت 
حتفز الشباب على املغامرة واهلجرة للعمل باجلزائر، ومل يؤد هذا 
باجلزائر فحسب،  للجهاد  التطوع  على  اإلقبال  توقف  إىل  التغري 
مواطنهم  إىل  اجلزائر  العديد من اجملندين من  فرار  إىل  أدى  بل 
تونس وطرابلس،  إياليت  الشرقية، عرب  اإليــاالت  إىل  أو  األصلية 
وكثريا ما استقر هؤالء يف تونس، ملا كانت تشهده هذه اإليالة 
املشاكل  مــن  العديد  يف  تسبب  مــا  وهــو  لــألمــن،  استتباب  مــن 
الديبلوماسية بني اإلياالت الثالث، وخاصة بني اجلزائر وتونس، 
إذ كثريا ما طالبت حكومة اجلزائر احلكومة التونسية بتسليم 
اجلند الفارين إليها، وهو موضوع العديد من الرسائل اليت أرسلها 
الداي حسني إىل باي تونس4، و قد تدخل السلطان حممود الثاني 
نفسه بإرسان فرمان إىل حممود باشا باي تونس، يف 11 ربيع األول 

1. KURAN (Ecument), «La lettre du dernier dey au grand vizir de l’empire ottoman», in R. A, 1952, p. 192.
2. COLOMBE (Marcel), Op. cit, p. 180.
3. رسالة بتاريخ 13 مجادى الثانية 1242هـ/ ديسمرب 1826م، جمموعة 3190، ملف 1، ورقة 

196، قسم املخطوطات، املكتبة الوطنية، اجلزائر.
4. األرشيف الوطين التونسي سلسلة تارخيية.
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الفارين  للجند  السماح  فيه عدم  يطلب  1826م،  1242هـ/أكتوبر 
من اجلزائر بعبور األراضي التونسية أو اإلقامة بتونس، وضرورة 
تعهدت  السلطات اجلزائرية1، وقد  وتسليمهم إىل  القبض عليهم 
السلطات التونسية بتنفيذ ما جاء يف الفرمان وهو ما عربت عنه 
رسالة حسني باي تونس إىل حسني داي اجلزائر بتاريخ 19 رجب 

1243هـ/ جانفي 1828م2.

العثمانيني  احلكام  طرف  من  املتخذة  االحتياط  كل  رغم 
قوة  على  حفاظا  اإلنكشارية  مؤسسة  على  لإلبقاء  باجلزائر 
األوجاق وهيبته، اخنفض عدد أفراد هذه املؤسسة إىل أدنى حد، 
كامل  يف  القوات  هذه  عدد  1824-1826م،  »شالر«،  قدر  حيث 
الرتاب اجلزائري بـ5000 جندي وضابط، قبل أن يرتاجع »ألسباب 
بها  يصرح  مل  اليت  األسباب  من  ولعل  رجل3،   4000 إىل  معينة« 
القنصل األمريكي هي عزوف شباب األناضول عن التجنيد للعمل 
باجلزائر بسبب الوضع املرتدي باجلزائر، بل وفرار البعض منهم 
إىل تونس وقد وصل ببعضهم احلد إىل االنتحار هروبا من العمل 
باجلزائر، من ذلك انتحار »أمحد يولداش« أحد أفراد نوبة تبسة، 

الذي »ألقى نفسه يف البحر«4.
ولعل ما زاد من تفاقم ظاهرة فرار اإلنكشارية من اجلزائر 
ما قام به احلاج أمحد باي يف حق هؤالء بسبب ثورتهم ضده سنة 
يزيد  بقتل ما  الباي قام  أن  الفرنسية  إذ تؤكد املصادر  1831م، 
عن 2000 إنكشاري5 وعلى رأسهم الباش آغا، وعوضهم بعناصر 

حملية جعل على رأسها القائد الرببري »أمحد بن عيسى«6.

1. جمموعة 3190 امللف األول، ورقة 190، قسم املخطوطات، املكتبة الوطنية، اجلزائر.

2. جمموعة 3190 امللف األول، ورقة 246، قسم املخطوطات، املكتبة الوطنية، اجلزائر.
3. شالر، املصدر السابق، ص. 51.

4. ع 148-149، م5، ق69، سنة 1222هـ )1807م(، عن محاش )خليفة(، األسرة يف مدينة 
اجلزائر خالل العهد العثماني، دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث، جامعة منتوري قسنطينة، 

2006-2007، ص. 93.
5. A.M.G. H 227 «Notice sur la Province de Constantine».
6. A.M.G. H228, Renseignements sur l’organisation et l’administration de la province de Constantine 
avant la prise de la ville par l’armée française, sans nom d’auteur 1840, p. 8-9.
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بالقضاء  وقيامه  الثورة  هذه  أحداث  فلخص  نفسه  الباي  أما 
على مؤسسة اإلنكشارية بقوله : »أراد هؤالء األجناد أن يقلدوا ما 
كان قد جرى يف مدينة اجلزائر وأعلنوا العصيان وعينوا مكاني 
ولد  خليفته  مبساعدة  املؤامرة  قاد  الذي  الباي  سليمان،  القائد 
شكال حممود )حممود ابن جاقرباي(... مت القضاء على التمرد 
أضرب  أن  أردت  الباشحامبة...  قيادة  حتت  السكان  طرف  من 
مثال، فوضعت يدي على اجملرمني، ووفقا للقانون حكمت عليهم 
احلاج  أسري  به  شهد  ما  وهو  فيهم«1،  احلكم  ونفذت  باإلعدام 
املليشيا  )الباي(  »حل   : بقوله  »شلوصر«  البونباجي  باي  أمحد 

الرتكية باستثناء 30 رجال..«2.
أفراد اإلنكشارية احتموا، حسب احلاج أمحد  أن  والغريب 
نفسه، بالعرب من أهل الريف، الذين عرفوا بنفورهم من القوات 
العثمانية، وحلث العرب على تسليم الفارين من اجلند إىل السلطة 
املركزية، وجه إليهم الباي دعوة بتسليم مجيع العناصر الرتكية 
قائال: »حتللوا من هؤالء األجانب الذين ال حيملون إليكم سوى 

البلبلة ومينعون احلاكم من أن حيقق اخلري الذي يريده لكم«3.
ويبدو أن بعض شيوخ القبائل رفضوا تسليم أفراد اإلنكشارية 
للحاج أمحد باي واستاؤوا لفعلته وهو ما عرب عنه الشيخ »املسعود 
باشا   حسني  إىل  تاريخ،  بدون  رسالة،  يف  )؟(  سعد«  الشيخ  بن 
تونس يقول فيها : »... وقع فيهم )األعراش( اهلرج من ما صدر من 
هذا الرجل احلاج أمحد باي وما فعله بأهل املدينة ومن بها وما 
وتفريق مجعهم  العساكر وما شتت )كذا( من مشلهم  قتل من 
فرقة  تصرف  وعزم  ال خيفاك  رقابهم كما  من  نسائهم  وتزويج 
طاغية فينا يقال هلم السحاري4 أراد أن يصرفهم يف وطننا وملكنا 
أن وطننا ال يستقام إال  دابر األتراك مع  بزواوة وقطع  واستنصر 
بإقامتهم وال يصلح حالنا إال بالعساكر وهذا معلوم غري جمهول 

1. مذكرات احلاج أمحد باي، ص. 19-18.
2. شلوصر )فندلني(، قسنطينة أيام أمحد باي )1832-1837(، ترمجة وتقديم الدكتور أبو 

العيد دودو، ش.و.ن.ت، 1977، ص. 29.
3. مذكرات احلاج أمحد باي، ص. 19.

4. قوات خمزنية خاصة تابعة لشيخ العرب من أسرة ابن قانة.
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)كلمة غري مفهومة( عليك بتدبري أحوال األمة وحنن عليكا )؟( 
الوارد  اهلامش(  على  )مالحظة  العجل...  العجل  والسمع  والطاعة 
عيك أحد كرباء قسنطينة السيد ابراهم بن السيد علي بن قارة 
علي هو الذي يفهمكم يف مجيع أمورنا ألنه عارف جبميع األحوال 

والسالم.«1
قسنطينة  ببايلك  اإلنكشارية  الطريقة مت حل مؤسسة  بهذه 
بعد أن انتهى وجودها مبدينة اجلزائر باحتالل القوات الفرنسية 
من  تبقى  من  بتهجري مجيع  واألمر  1830م،  جويلية   5 للمدينة يف 

أفراد هذه املؤسسة العسكرية إىل األراضي العثمانية.

التهجري حنو املشرق :
ما أن مت إمضاء معاهدة االستسالم يف 5 جويلية 1830م، بني 
القيادة  بدأت  »دوبورمون«، حتى  الفرنسي  والقائد  الداي حسني 
الثالثة والرابعة من شروط  العسكرية الفرنسية بتطبيق املادتني 
اجلزائر  من  الداي  خروج  ضرورة  على  األوىل  وتنص  املعاهدة2، 
ومنحه حرية اختياره ملكان منفاه رفقة عائلته ومقربيه، والثانية 
الداي  ختص عملية تهجري عناصر اإلنكشارية، وقد مت ترحيل 
باخرة  منت  على  1830م،  جويلية   10 يف  وخدمه،  حرميه  رفقة 
أن ترحيله مت بعد مخسة  نابولي3، أي  فرنسية »جان دارك« إىل 

أيام من إمضاء معاهدة االستسالم.
وبعد ترحيل الداي حســـني بيوم واحـــد، 11 جويلية، بدأ ترحيل 
أفراد اإلنكشارية بعد جتريدهم من السالح، فجمع 2500 انكشاري 
داخل ثكناتهم لتسليم أسلحتهم املتمثلة يف »اليطغانات )اخلناجر(« 
و»املسدســـات« و»البنـــادق«، وكان يوم 15 جويلية آخر يوم لتســـليم 
مجيـــع األســـلحة4، ومت ترحيل العـــزاب من اإلنكشـــارية على أربع 

1. سلسلة التارخيية، حافظة 223 ملف 384 رسالة رقم 118، األرشيف الوطين التونسي.
2. محدان خوجة، املصدر السابق، ص. 203.

3. ROUSSET (Camille), La conquête d’Alger, E. Plon, Paris, 1879, pp. 239-240.
4. بودخانة )سليمة(، نفي رواد املقاومة اجلزائرية إىل اخلارج من 1830 إىل 1871م، مذكرة 

ماجيستري، جامعة منتوري قسنطينة، 2004-2005، ص. 75.
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دفعات، ابتداء من 11 جويلية، باجتاه ميناء »مسرين« )إزمري( بآسيا 
الصغرى، بعد أن قدم لكل فرد منهم أجرة شهرين قبل ترحيله1.

العملية  الفرنسية، اليت سجلت تفاصيل هذه  التقارير  وتقول 
بدقة، أن عدد اإلنكشارية، الذين رّحلوا من اجلزائر قدر مابني 
12 و15 ألف إنكشاري، ومل يبق باجلزائر سوى الكراغلة الذين 
 )Renégats( قدر عددهم بني 5 و6 آالف فرد، وكذا عدد من العلوج

الذين فضلوا اإلستقرار بالبالد2.
حسني،  الداي  خزناجي  وطبيب  أسري  بيفايفر«  »سيمون  أما 
وهو من أدق من وصف األحداث اليت أعقبت الغزو الفرنسي ملدينة 
اجلزائر، ألنه عايش هذه األحداث وشارك اإلنكشارية مآسيهم3، 
فيحدد عدد اإلنكشارية يف هذه الفرتة بـ »أقل من ستة آالف«4، 
وقد رحُّحل منهم، حسب نفس املصدر، 2500 رجل من العزاب »فقد 
أمر العزاب من اإلنكشارية وعددهم ألفان ومخسمائة باحلضور 

إىل امليناء وذلك لتنقلهم السفن احلربية الفرنسية إىل إزمري«5.
ومهما كان تضارب األرقام حول عدد اإلنكشارية املتبقني 
كان  هـــؤالء  مصري  فــإن  الفرنسي،  االحــتــالل  قبيل  بــاجلــزائــر 
الــعــزاب يف ظــروف سيئة  مــأســاويــا، إذ رحــل بعضهم، وخــاصــة 
البارون »Barchoude Penhoen« بقوله : »كانت  كئيبة، وصفها 
سكنات  إىل  أو  الثكنات  إىل  تذهب  االحتالل  قــوات  من  فرق 
املرفأ،  لتسوقهم يف صفوف عديدة إىل  اإلنكشاريني فتجمعهم 
للرحيل  دورهــم  مشددة،  حراسة  حتت  هنا،  ينتظرون  وكانوا 
متكررة   برحالت  تقوم  كانت  اليت  القوارب  من  عدد  بواسطة 
ذهابا وإيابا، وكان هؤالء حمّملني بالكثري من األمتعة والثياب، 
وبعضهم حيمل سالال من التمر والتني اجملفف وبعضهم جرارا من 
1. يقول »سيمون بيفايفر« أن سيده اخلزناجي قدم له »حفنة من القطع الذهبية لتوزيعها 

على اجلند« املصدر السابق، ص. 105.
2. LE CHATELIER (A), Les Musulmans Français du Nord de l’Afrique, Paris 1906, p. 106.
وصفه  وكان  اإلنكشارية،  من  اجلرحى  معاجلة  على  باإلشراف  »بيفايفر«  3. تكفل 

ملعانات هؤالء داخل الثكنات اليت حتولت إىل مستشفيات مروعا )أنظر ص ص. 100-84(.
4. املصدر السابق، ص. 73.

5. نفسه، ص. 109.
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املاء حياولون إبقاءها مليئة وسط ذلك الزحام، ويف تلك األجواء 
الساخنة... ويتكون متاع معظمهم من غليون يف فمه وكيس من 
نسخة  إبطه  حتت  حيمل  أحدهم  وكــان  سرتته،  يف  معلق  التبغ 
ممتازة من القرآن ويف حزامه قلم مجيل جدا... بقي هؤالء يتمتعون 
فلم يطلب أحدهم منا أي شيء  األنفة والكربياء،  بالكثري من 
ومل يتوسلوا إىل أي أحد، وحتى النساء الالئي كن يرافقن هؤالء 
الرجال يف الرحيل، كن يتمتعن بعزة النفس، فكن جيلسن على 
احلجارة أو »الكور« ينتظرن جبانب أزواجهن دورهن يف الرحيل 

وكان األطفال يلعبون حوهلن برباءة تارة وخبوف تارة أخرى...«1.
من خالل هذا الوصف يتضح أن أغلبية اإلنكشاريني املهجرين، 
يف بداية االحتالل، كانوا من العزاب، الذين أجربوا على العودة 
من حيث أتوا أو شردوا مبختلف املوانئ العثمانية، وهو ما أشار 
إليه محدان بن عثمان خوجة يف رسالة إىل السلطان حممود الثاني 
بقوله : »أنتم على علم بتارخينا ومبا حدث لنا عندما تفرق مشل 
أن هذا  ويبدو  الفرنسيني،...  عبودية  ووقعوا حتت  اإلنكشاريني 
للباب  بتبعيتهم  يعهد  وسوف  بهم،  االحتفاظ  يرغب يف  ال  األخري 
من  اإلنكشاريني  إىل سجن  املصدر  نفس  أشار  العالي«، كما 

طرف القوات الفرنسية وتشتيتهم وجتريدهم من السالح2.
أما األمري عبد القادر فأشار إىل مصري إنكشارية اجلزائر بقوله 
يف رسالة إىل السلطان العثماني : »... وذلك أن الينيشارية )كذا( 
الذين كانوا باجلزائر ملا خرجوا عن طاعة أمري املؤمنني والدك 
يرمحهم،  ال  من  عليهم  وسلط  فعلهم  بسوء  اهلل  عاقبهم  املرحوم 

العدو الكافر الغشوم، فبدد مشلهم واجتث أصلهم...«3.
بذلك اتفق اجلميع، كل بأسلوبه، على أن مؤسسة اإلنكشارية 

باجلزائر انتهى أمرها بفعل االحتالل الفرنسي.
وهل  ؟  جيشها  أفراد  مصري  من  العثمانية  الدولة  موقف  فما 

وفرت للمبعدين ما حيفظ كرامتهم ؟
1. Mémoires d’un officier d’État-Major, Expédition d’Afrique, Charpentier édition, Parie, 1835.

2. التميمي )عبد اجلليل(، املرجع السابق، ص. 168.
3. نفس املرجع، ص. 197.
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العرائض  الثاني حول  السلطان حممود  ما جاء يف رسالة من 
ناظر  و  أزمري،  أفندي«، حمتسب  »عمر  من  بها كل  تقدم  اليت 
»مرللو«، سنة 1246هـ/ 1830م، تؤكد أن الباب العالي مل حيرك 
العثمانية  السلطات  أن  بل  املشردين،  لتأمني حياة هؤالء  ساكنا 
كانت ختشى منهم نشر الفوضى واالضطرابات يف املناطق اليت 
يرّحلون إليها، فقد جاء يف هذه الرسالة : »إن العزاب الذين كانوا 
أيدي  على  القدر  حسب  سقطت  اليت  اجلزائر  قلعة  يف  يرابطون 
الفرنسيني أخرجوا من اجلزائر بعد سقوط القلعة ووجهوا يف ثالث 
سفن إىل مدن خمتلفة، وحسب املعلومات اليت وصلتنا سابقا من 
السلطات الفرنسية فإن إحدى هذه السفن املقبلة بهم سوف تتجه 
حنو سالنيك أما األخريان فتتجهان إىل مدينيت »أورلة« و »فوجة«، 
ويتحدث يف نفس الرسالة عن وضعية وسلوك اجلنود العزاب الذين 
هّجروا من اجلزائر، وقد أمر السلطان حبسن معاملة هؤالء ما مل 
يتجاوزوا حدودهم »دون إضرار بغريهم«، كما أشري إىل تقرير من 
»عمر لطفي أفندي«، يطلب فيه من السلطان بعدم السماح هلؤالء 
اجلند باالجتاه إىل إزمري ملا اتصفوا به من الفوضى وسوء األخالق، 
»وهؤالء العزاب مبا أنهم يعدون من األرذال واألوباش والفوضويني 

فإن األمر يقتضي أن ال يسمح هلم بالتوجه حنو مدينة إزمري«1.
مهجرهم  إىل  يوّجهون  كانوا  العزاب  هؤالء  أن  يعين  وهذا 
اجلديد، حسب إرادة الباب العالي وليس حسب رغباتهم، كما 
أن السلطات العثمانية مل تهيء هلم ظروف االستقبال والعيش يف 
مواطن تهجريهم، بل شتتوا بني املوانئ العثمانية دون أي توجيه مما 
يوحي باملستقبل الغامض هلؤالء، ولعل ذلك ما جعل الكثري منهم 
يفضلون النزوح إىل املدن الداخلية وخاصة قسنطينة لالستقرار بها 
أو جعلها معربا هلم إىل تونس وطرابلس، كما »أحبرت كثري من 

األسر على منت قوارب الرتسانة قاصدة بالد القبائل وجباية«2.
إنكشاري   1000 حنــو  بالعاصمة  بقي  الــعــزاب  تهجري  بعد 
إال  اجلزائر،  يف  بالبقاء  »دوبــورمــون«  اجلنرال  هلم  مسح  متزوج 

1. سلسلة »خط هميوني« عدد 22530 األرشيف الوطين اجلزائري.
2. محدان بن عثمان خوجة ، املصدر السابق، ص. 233.
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بتهمة  اجلزائر1،  من  األتراك  برتحيل مجيع  أمر  ما  أنه سرعان 
العام  النفي  وبقرار  الفرنسي2،  الوجود  مقاومة  على  التحريض 
ألتراك اجلزائر عمت الفوضى واملآسي بني األسر اجلزائرية، إذ 
ففي  للرحيل،  أنفسهم  املبعدين  لتسجيل  أيام  أربعة  مدة  حددت 
28 جويلية خرج املنادي على الساعة السادسة صباحا إىل شوارع 
العاصمة ينادي إلخبار املبعدين بالتوجه إىل امليناء للرحيل، ومل 
املصادر  وصفت  وقد  واملكفوفني،  العجزة  سوى  منهم  يستثن 

الفرنسية مشاهد الرتحيل باملأساوية3.
بذلك مل يستثن اإلنكشاريون املتزوجون من الّتهجري، وهو 
انتشار  اليت وصفت  الفرنسية،  التقارير  إليه خمتلف  ما أشارت 
دورهــم  انتظار  يف  اجلزائر  ميناء  مرفأ  على  واألطــفــال  النساء 
آبائهم  من  األطفال  ضياع  بسبب  عمت  اليت  والفوضى  للرحيل 
والزوجات من أزواجهم لسرعة عملية الرتحيل، ويف 9 أوت نشرت 
قائمة نهائية بأمساء األتراك املرّحلني عن اجلزائر وأحلقت بهم 
عائالتهم يف 16 أوت، وكان الرقم النهائي لألتراك املهجرين، يف 
سنة 1830م، إىل املشرق 10000 تركي، مت نفيهم إىل »مسرين«4، 
وقد استاء محدان خوجة هلذه األعمال الالإنسانية واليت مست 

أفراد أسرته نفسها.

- اهلجرة إىل تونس : 
إذا كانت هجرة إنكشارية اجلزائر إىل بالد املشرق قصرية 
وبسفن فرنسية، فإن اهلجرة إىل تونس كانت اختيارية، بل كانت 
وأمل كل  ــني،  وإداري باجلزائر، عسكريني  األتــراك  أمل كل 
جزائري يرفض العيش يف كنف االحتالل الفرنسي )الكافر(، 
1. تعيد املصادر الفرنسية ذلك إىل فقدان »دوبورمون« لألعز رفقائه وهو »TRELAN« يف 
1830، مما جعله يعمل بكل وحشية على  24 جويلية  التيطري بالبليدة، يف  حربه ضد باي 

االنتقام من مجيع األتراك باجلزائر فقرر نفيهم مجيعا من اجلزائر.
2. يقول محدان خوجة أن بعض سكان اجلزائر كانوا وراء هذه الوشاية ويستنكر ذلك، 

)أنظر، املرآة، ص. 229-227.(
3. بودخانة )سليمة(، املرجع السابق، ص ص. 77-76.

4. نفس املرجع، ص ص. 79-78.
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وقد فضل معظم أتراك اجلزائر اهلجرة إىل تونس لثالثة أسباب 
أساسية : 

من  خف  ما  ونقل  برا  الوصول  وسهولة  املنطقة  قرب   1-
ممتلكاتهم إليها عن طريق القوافل، وهو ما حرم منه اإلنكشاري 

املهجر قصرا عرب البحر.
-2 استمرار احلكم العثماني بتونس ومواالته للدولة الفرنسية 
مما يبعد شبح احلرب عن هذه اإليالة اليت عمرت طويال، حيث 
بعد سقوط  ما  إىل  ولو صوريا،  تونس،  البايات يف  امتد حكم 

الدولة العثمانية نفسها.
-3 كونها معربا سهال للوصول إىل الواليات الشرقية ومنها إىل 
مواطنهم األصلية، إذ كانت تونس معربا إىل إيالة طرابلس ومنها 
إىل مصر ومن مصر يسهل الوصول إىل بالد الشام، أقرب والية 
عربية إىل األناضول، فقد وصل إىل مصر، سنة 1831، 436 عائلة 
الذي  علي،  جيش حممد  إىل  منهم  عدد كبري  انضم  مهاجرة، 
كان يتأهب الحتالل بالد الشام، وعند وصوهلم إىل بالد الشام 

استقروا بها، وبذلك كان وصوهلم إىل هدفهم سهال وآمنا1.
املتزوجني،  األتراك  من  عادة  تونس  حنو  املتجهون  وكان 
مدنيني وعسكريني، ويضم األرشيف التونسي عشرات الرسائل 
من قادة اإلنكشارية يطلبون االلتجاء إىل تونس منها رسالة، بتاريخ 
أواخر ذي احلجة 1259هـ )جانفي 1844م(، من آغا عمالة التيطري 
وآغا عمالة سباو وآغوات العسكر، الذين كانوا، حسب نفس 
الرسالة، يف صراع مع قوات األمري عبد القادر، إىل أمحد باشا  
تونس، ومما جاء فيها : »... هو يكاتبهم ويقول هلم إن مل تطردوهم 
من عندكم خنلي بالدكم كغريكم ونصتوا لكالمه وان حل 
الغالب  إليهم  الكافر  خرج  وإن  إلينا  تأثريه  ينسب  منه  أمل  بهم 
يعطوننا ليفكوا بالدهم وهاذا )كذا( هو زعمهم ياموالنا واآلن 
رفعنا أمرنا إليك أن تفك أسرنا وترفعنا إليك بأن تكتب له وتبعث 
لنا مراكب وترفعنا وال يتعرظ )كذا( لك ألنه يروم الراحة منا 

1. بودخانة )سليمة(، املرجع السابق، ص. 63.
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بالباب  يتصل  من كان  ومنهم  عنه...«1،  يرفعنا  ملن  واملزية  فقط 
العالي لتسهيل عودتهم إىل اجلزائر جللب أسرهم وهو حال »حسن 
له الصدر األعظم لتسهيل دخوله إىل اجلزائر  الذي توسط  آغا« 

»ألجل جلب عائلته املقيمة باجلزاير...«2
والواقع أن اهلجرة إىل تونس مل تقتصر على العناصر الرتكية 
بل مشلت خمتلف القبائل احلدودية3 وغريها من العناصر العربية 
الشريف  احلــاج أمحد  أشــراف مدينة اجلزائر  نقيب  هــؤالء  ومن 

الزهار وغريه كثريون من أبناء اجلزائر4.
ومن األسر اليت هاجرت إىل تونس بعد احتالل اجلزائر، أسرة 
املؤرخ اجلزائري توفيق املدني، ذات األصول الرتكية، وقد عاد 
بعض أفرادها إىل موطنهم األصلي، تركيا، انطالقا من املوانئ 
اجلزائر  استقالل  حتى  بتونس  استقر  اآلخر  والبعض  التونسية، 
ليعودوا مرة أخرى إىل األرض اليت آمنوا أنها موطنهم األصلي، وهو 
حال شيخ املؤرخني اجلزائريني »توفيق املدني«5، الذي بقي حتى 
نهاية حياته )1899-1985م( يعتز بأصوله الرتكية ويتمسك بوطنه 
وحكمهم  العثمانيني  إنصاف  إىل  ويدعو يف كتاباته  اجلزائر، 
باجلزائر والتعاون بني العرب واألتراك باسم الدين ويتهم الصليبية 
األوربية بالعمل على التفرقة بني العرب واألتراك لتكريس سياسة 
االستعمار، ونفس املصري عرفه املفيت احلنفي ابن العنابي الذي 
مفتيا  باشا«  علي  »حممد  حاكمها  عينه  حيث  مصر،  إىل  نفي 

لألحناف باإلسكندرية6.

تارخيية،  ساسلة  1844م(،  )جانفي  1259هـ  احلجة  ذي  أواخر  بتاريخ   ،183 رقم  1. رسالة 
حافظة 223 ملف 384، األرشيف الوطين التونسي.

2. رسالة رقم 155-156، بتاريخ 9 ربيع الثاني 1260هـ )21 أفريل 1844م(، سلسلة تارخيية، 
حافظة 223 ملف 384، األرشيف الوطين التونسي.

3. تضم السلسلة التارخيية من األرشيف التونسي العديد من الرسائل اخلاصة بهذا املوضوع.
4. مذكرات الشريف الزهار، ص. 9.

5. أكمل الدين )أحسن أوغلي(، صفحات جمهولة من حياة املدني، جملة التاريخ، املركز 
الوطين للدراسات التارخيية، عدد 18، اجلزائر 1985، ص. 39-35.

6. سعد اهلل )أبو القاسم(، املفيت اجلزائري املصري ابن العنابي وكتابه السعي احملمود يف 
نظام اجلنود، جملة األصالة، عدد 31، اجلزائر 1976، ص. 40.

Filali Arabe 2008.indd   93 14/06/2009   04:15:24



94

اإلنكشارية  أفراد  تاريخ  أن  القول  ميكن  العرض  هذا  من 
ارتبط باهلجرة والتهجري منذ بداية تكوين مؤسستهم العسكرية، 
العثماني  احلكم  بداية  يف  اجلزائر  إىل  هجرتهم  كانت  وإذا 
إرادية ومكثفة، ملا كانت تتوفر عليه اإليالة من إغراءات مادية 
بسبب نشاط أسطوهلا البحري، فإن هجرتهم إليها يف نهاية العهد 
العثماني كانت قليلة ومتقطعة وأحيانا إجبارية، ملا أصبح يعاني 
منه احلكم يف اجلزائر من هزات سياسية وتقلبات أمنية كان 
إىل  أدى  الذي  األمر  أنفسهم،  اإلنكشارية  أفراد  فيها  املتسبب 
عدة حماوالت لتصفيتهم جسديا، وهو ما حول إيالة اجلزائر من 
نقطة جذب ممتازة للمهاجرين من اإلنكشارية إىل نقطة طرد هلم 
االحتالل  بعد  وخاصة  لإليالة  واالقتصادي  األمين  الوضع  بسبب 
مجاعي  تهجري  من  عنه  جنم  وما  1830م  سنة  للجزائر  الفرنسي 

لعناصر اإلنكشارية واألتراك عامة من اجلزائر.

د. معاشي مجيلة
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هجرة الجزائريين إلى المشرق العربي
بين السياسة والدين 1848-1912

نورالدين ثنيو، أستاذ/باحث
خمترب الدراسات السسيوتارخيية حول حركات اهلجرة - جامعة قسنطينة

مل تكن هجرة اجلزائريني، نهاية القرن التاسع عشر والعقد 
األول من القرن العشرين مبنأى عن الصراعات الدولية يف منطقة 
حنو  حادا  تدافعا  املنطقة  شهدت  فقد  املتوسط.  األبيض  البحر 
الباحثة  الصاعدة،  األوروبية  القوى  بني  حيوية  جماالت  امتالك 
املتنامي. كانت  الرأمسالي  لالقتصاد  ومصادر جديدة  نفوذ  عن 
البداية، احتالل فرنسا للجزائر عام 1830 1، يف خضم التحرش 
الوقت  ذلك  يف  املوصوفة  العثمانية،  اإلمرباطورية  ضد  األوروبي 
بالرجل املريض، والذي كان )التحرش( يضمر ويبطن قرونا من 
بلغ  السياسية،  واخلالفات  العسكرية  واحلروب  الديين  العداء 
أوجها يف مؤمتر فيينا عام 1815، الذي بسط خريطة جديدة ألوروبا 
1. حاولت السلطات الفرنسية، منذ البداية، أن تفصل بني النظام الرتكي وممثلي السياسة 
العثمانية وبني األهالي العرب واملسلمني، كما أنها ربطت بني شنها احلرب ضد اإلمرباطورية 
العثمانية وبني تقديم املساعدات الالزمة لتنمية السكان األصليني. فقد جاء يف النداء املوجه 
من طرف اجليش الفرنسي إىل الكراغلة أوالد األتراك العرب القاطنني يف آيالة اجلزائر، ما 
يالي : »حنن ال نغزو املدينة لنقيم بها ونسكن فيها كأسياد أو رؤساء. إننا نقسم لكم بدمنا 
أن ال يكون ذلك. فانضموا إلينا، وكونوا جديرين حبمايتنا لكي تسودوا يف وطنكم مثلما 
سدمت فيه سابقا، وتصبحوا رؤساء أحرارا يف مسقط رأسكم، أن الفرنسيني سيعاملونكم 
علينا،  أسفهم  ينقطع  الذين مل  املصريني احملبوبني  إخوانكم  ثالثني سنة  به  عاملوا  مثلما 
منذ أن غادرنا وطنهم. وقد أرسلوا أوالدهم إىل فرنسا ليصبحوا مثقفني يف القراءة والكتابة 
ويف مجيع الدروس األخرى، ويف أي فن مهما كان نوعه، أننا نتعهد بأن حنرتم أموالكم 
وممتلكاتكم ودينكم املقدس ألن ملكنا احملسن لوطننا السعيد حيمي مجيع األديان، 
فان أرتبتم يف كالمنا و قوة جيشنا فانسحبوا من ميدان القتال وأتركوه خاليا ملعاركنا، 
املرآة،  أنظر، محدان خوجة،  أيضا«،  أتباعنا  إىل  أعدائكم وال  األتراك  إىل  تنضموا  فال 

ترمجة حممد بن عبد الكريم، وثيقة رقم 8.
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جمردة من األقاليم العثمانية. وبعد احتالل اجلزائر، توالت هزائم 
 ،1882 عام  تونس  لتحتل  لفرنسا  وتركت اجملال  العالي،  الباب 
وقبل ذلك احتلت بريطانيا مصر عام 1881. وهكذا، ومن مجلة 
األوضاع اليت أفرزها العصر االستعماري، أن كل شيء صار يعرب 
عنه بالسياسة أو باالقتصاد السياسي، الذي ال يرتك كثريا لباقي 

االعتبارات واألسباب لكي تشرح الظاهرة أو تفسرها1.
باجلزائر،  يتعلق  ما  يف  السياسي  التعقيد  مظاهر  أول  ولّعل 
بهذا االحتالل، ومن ثم، ترك  العالي رفض االعــرتاف  الباب  أن 
وضع اجلزائريني يف موضع املبهم الذي حيتاج إىل حتديد وتعريف 
وفق ما يقتضيه العصر االستعماري الذي الزمه أيضا ميالد الدولة 
القومية أو الدولة / األمة. وبسبب ذلك، فان هجرة اجلزائريني إىل 
بالد الشام، كانت أيضا موضع مساومة سياسية بني احلكومة 
تعزيز  إىل  يدفع  وجيه  عارض  استجد  وباريس، كلما  الرتكية 
ظاهرة  قبل  اهلجرات  أن  والواقع،  الوطين.  اجملهود  ودعم  القوة 
االستعمار كانت تتم وجتري وفق إيقاع مواسم احلواضر والبوادي 
إال  الديين.  أو  التجاري  الطابع  عليها  يغلب  ما  وعادة  واألرياف2، 
عن  أكثر  تبحث  صــارت  االستعماري،  العصر  يف  اهلجرات  أن 
األصليني،  والسكان  لألهالي  والسياسي  القانوني  املــركــز 
الذين يرفضون أن يبقوا جمرد كم مهمل بال وضع حيميهم من 
امتالك  إعادة  بل جيب  املنهزمة،  الدولة  أو  احملتلة  الدولة  سلطة 
الصفة الرمسية لنزع االعرتاف حبق الوجود االجتماعي والقانوني 
والسياسي واإلداري، وإال صار األمر إىل ضرورة اهلجرة إىل بلد 
مينح امتيازات وصالحيات وفرصا أكثر للعيش ويعطي مركزا 
اجلزائريني  جلميع  حصل  كما  العام،  النشاط  ملباشرة  أفضل 
الذي فروا من الواقع اجلديد الذي فرضه االحتالل الفرنسي يف 
1. حول تطور السياسة الفرنسية حيال البلدان اإلسالمية احملاذية للبحر املتوسط القائمة 
على خلفية الصراع العثماني الفرنسي، ميكن العودة إىل كتاب » فرنسا واإلسالم« جلاك 

.Jacques Frémeaux, la France et l’Islam, depuis 1789, puf, 1991 ،فرميو
اهلجرة  بوزار، حول منط  وديع  اجلزائري  االجتماعي  للباحث  املمتازة،  الدراسة  2. أنظر 
واالستقرار  احلركة  جدلية  وفق  االحتالل،  وبعد  قبل  للجزائريني  واخلارجية  الداخلية 
 Wadi Bouzar, la mouvance et la pause : regards sur la société algérienne, préf. De .)الرتاعة(

.Jean Duvignaud, 2t, sned, Alger, 1983, p. 465. p. 354
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أعقاب اهلزائم املتتالية للمقاومة اجلزائرية، طوال نصف قرن من 
القرن التاسع عشر. وهكذا، فقد رافق االحتالل ظهور موجات 
من اهلجرة األهلية من ناحية وحماولة استيعاب بواسطة القوانني 
واللوائح من ناحية أخرى، فقد شهد القرن التاسع عشر جمموعة 
من القرارات اليت تنظم صفة املهاجر، وطرق اهلجرة وضوابطها، 
ثم كيفية العودة أيضا، ولعل أهم منشور صدر يف هذا الصدد، 
املنشور/ الدورية، الصادر يف 20 جانفي 1،1869 الذي ينظم العالقة 
واملهاجرين اجلزائريني، وذلك  القنصلي  الدبلوماسي  السلك  بني 
تطبيقا للقرار املشيخي، الصادر يف 14 جويلية 1865. فمنشور 20 
جانفي، ينص صراحة على أن القرار املشيخي مينح اجلزائريني 
جنسية خاصة ال متكنهم من حق املواطنة الفرنسية. ويف مجيع 
هلم.  اإلمــرباطــور  حكومة  محاية  يف  احلــق  لألهالي  األحـــوال، 
وواضح من منشور 20 جانفي، انه يريد أن حيمي اجلزائريني يف 
اخلارج ضدا على احلكومة الرتكية وحتى يستغل وجود اجلالية 

اجلزائرية يف املنطقة من أجل أن حيقق املصاحل الفرنسية.
عرب  الشام  أو  املشرق  ببالد  اجلزائريني  هجرة  ارتبطت  فقد 
كان  إذا  بــريوت،  دمشق،  استنبول،  القاهرة،  إىل  ثم  تونس، 
األمر يتعلق بغرض التجارة، وإىل البقاع املقدسة إذا كانت وجهة 
املهاجرين أداء فريضة احلج، اليت مل تكن ختلو من األغراض 
األوضــاع  ــداول  ت  : سياسية  أغــراض  إىل  تطورت  ثم  التجارية2، 
السياسية العامة لألمة اإلسالمية يف عالقتها باالستعمار والبحث 
عن أفضل السبل ملكافحته. كما ارتبطت هذه اهلجرات بأحداث 
سياسية : هزمية األمري عبد القادر عام 1847، هجرة الثوار عام 

1. هذا املنشور/الدورية، يعيد تنظيم عالقة اجلزائريني يف اخلارج والسلطات الدبلوماسية 
اخلارج،  يف  اجلزائريني  وعودة  هجرة  ينظمان  كانا  منشورين  يلغي  وبالتالي  والقنصلية، 
ويتعلق األمر باملنشور الوزاري الصادر يف 31 جانفي 1834، واملنشور الوزاري الصادر يف 25 

أفريل 1855.
2. يف دراسة مبكرة، أوضح الباحث واملؤرخ الفرنسي أندري رميون، أن احلج كان دائما 
يقرتن بالتجارة، فالقوافل اليت ترحل حنو البقاع املقدسة، عادة ما تكون حمملة بالسلع عرب 
 A.Raymond, Tunisiens et ،حمطات مهمة يف مسلك القافلة : تونس، مصر، احلجاز. أنظر

.Maghrébins au Caire XVIIIe siècle, les Cahiers de Tunisie, n°26, 27, 1959,335-371
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 ،1911 إىل عام   ...1 بوعمامة  ثحُمَّ  املقراني  أعقاب هزمية  1871 يف 
الكربى  القوى  تدافع  سياق  يف  التلمسانيني،  بهجرة  املعروفة 
األهالي  جتنيد  إىل  فرنسا  وسعي  األفريقي،  الشمال  منطقة  يف 

املسلمني2 كرديف لقوتها العسكرية الضاربة.

يف طبيعة هجرة اجلزائريني وأسبابها :
ملفتة،  ظاهرة  الشام  بالد  إىل  اجلزائريني  هجرة  تصبح  مل 
إال مع نهاية القرن التاسع عشر، العقد األخري منه، حيث راحت 
والــدوافــع  األســبــاب  عــن  تبحث  اجلــزائــر  يف  العامة  احلكومة 
واألغراض اليت أفضت باجلزائريني إىل شد الرحيل إىل املشرق 
العربي، وسارعت اإلدارة الفرنسية إىل تكليف بعض الشخصيات 
اليت هلا دراية باملوضوع إىل تقييد تقارير، توضح وتفصل الظاهرة. 
وسوف نعتمد يف هذا املبحث على تقرير السيد لولسياني3 1889، 
وتقرير السيد فارنييه1911، لتحديد طبيعة ومسلك وأسباب نزوح 
اجلزائريني إىل بالد الشام، ثم أسباب عودتهم أيضا، كما حناول 
الظاهرة يف الصحافة الكولونيالية  نتعرف على أصداء هذه  أن 

والصحافة األهلية.
األوضاع  دراســة  يف  التارخيية  املناهج  املقاربات  يف  واملعروف 
تطرأ  احلامسة  والتغريات  واحلركات  الثورات  أن  االجتماعية، 
1. يذكر الباحث واملؤرخ الفرنسي روبري آجرون، أن أهم هجرات اجلزائريني إىل البالد 
الثوار  هجرة  مع  لكن   ،1870  ،1864  ،1860-1861  ،1854  ،1849  ،1837  : كانت  السورية، 
بينت  الذي  النزوح  هذا  وقف  حماولة  إىل  الفرنسية  اإلدارة  اضطرت   ،1874 ثم  عام1871، 
التقارير، أنه ميثل نزيفا لليد العاملة، والذي سريتب مضاعفات سلبية على االقتصاد الفرنسي.
 Ch.R.AGERON, les algériens musulmans et la France, t.2, chap.XXXIX : l’émigration أنظر

.des musulmans algériens et l’exode de Tlemcen, Puf, Paris, p.1079-1092
2. املقصود بذلك مرسوم 3 فيفري 1912، وما سبقه من مشروع ميسمي وزير املستعمرات، 
النخبة األهلية ولدى احلزب االستعماري. ويقضي هذا املرسوم  وما أعقبه من نقاش وسط 
باستدعاء جيشا احتياطيا األهالي املسلمني، عالوة على وجود االخنراط االختياري بالنسبة 
ملن يرغب يف ربط حياته املهنية باملؤسسة العسكرية. فاالخنراط عن طريق االستدعاء يتم 

ألول مرة يف تاريخ اجلزائر حتت االحتالل.
العام، حول  rapport Luciani 1889، إىل احلاكم  السيد لوسياني  الذي قدمه  3. التقرير 
 Média, Duperré, Ouled Fodda, بسكان  يتعلق  اهلجرة،  فيه  جرت  الذي  والسياق  أسباب 

.Lamartine, Orléan-ville, Charon, Ténès, Montenotte, Cavaignac
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بسبب تراكم األسباب، جاء السبب األخري ليفجرها، وحيدث فيها 
فعل الطفرة. من ذلك، أن قانون التجنيد، مل يكن، يف حقيقة، 
إال القطرة اليت أفاضت اإلناء، بعد تلكأ اإلدارة االستعمارية يف 
مسألة  يف  األهالي  مضايقة   : سابقة  ومشاكل  مسائل  يف  البث 
فتح اجلمعيات، عدم تطبيق قانون الفصل لعام 1905 على الديانة 
اإلسالمية، الغنب الفادح الذي أحدثه قانون إحصاء وترقيم األراضي 
املعروف بـ »Acta torrens«، الذي عّقد، إىل حد بعيد، امللكيات 
العقارية، وجردها من الصفة اإلسالمية، غياب متثيل األهالي يف 
اهليئات القضائية، ويف اجملالس اإلدارية احمللية واإلقليمية، مثل 
املندوبيات املالية، واهليئات االستشارية العامة، وليس أخريا الوضع 

االقتصادي الصعب الذي أملَّ باجلزائريني املسلمنيَّ.
العربي  املشرق  حنو  اجلزائريني  عبور  نقطة  تونس،  كانت 
واحلجاز. فقد سجل القائم العام الفرنسي يف تونس، أن جمموعات 
من اجلزائريني تصل تباعا إىل أرض احلماية، وأشار إىل أنه يف 
تونس  إىل  وفــدوا  الذين  عدد  بلغ   ،1898 سنة  من  أكتوبر  شهر 
باخرة   امتطوا   ،237 العربي  املشرق  وقاصدين  اجلزائريني،  من 
أخرى من  ذلك هجرة  بعد  أعقبتها  ثم   ،»Prince Line لني  »األمري 
اجلزائريني بلغت 200 شخصا، دفعت بعد ذلك بسلطات احلماية 
إىل حماولة صد وحماصرة هذه الظاهرة1، لكنها مل تبلغ النتائج 
املرجوة، خاصة وأن حماولة إبقاء اجلزائريني يف تونس، أضافت 

أعباء جديدة، ال قبل للسلطات الفرنسية على محلها.
كشف التقرير، أن الذين وفدوا إىل تونس هم اجلزائريون 
ومواشيهم  أراضيهم  وباعوا  العيش،  أسباب  بهم  تقطعت  الذين 
بالد  إىل  اللجوء  وفضلوا  أمــالك،  من  ما كان حبوزتهم  وكل 
وطنهم  يبقوا يف  أن  على  أخبارا سارة،  عنها  اليت مسعوا  الشام 
عرضة لسياسة الضغط االستعماري، اليت ترمي من خالل قانون 
األهالي، على بسط إجراءات رادعة وزاجرة، جترد اجلزائريني 
1. جاء يف بعض رسائل القنصل الفرنسي يف بريوت، أن عدد الذين وصلوا إىل الشام من 
اجلزائريني والتونسيني، بلغ حوالي 1200 شخصا. أما عن األسباب اليت دفعتهم إىل اهلجرة، 
املؤسسة  ضمن  والتجنيد  العسكرية  اخلدمة  أداء  رفضوا  املهاجرين  أن  الرسائل  فتجمع 

العسكرية الفرنسية. أنظر تقرير لوسياني، ص .20،6،5.
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وتنميتها.  ممتلكاتهم  على  االطمئنان  إمكانية  من  املسلمني 
السفر  أن محلة طلب  أخرى،  ناحية  من  التقرير،  كما يذكر 
يف  لكنها،  إطالقا،  تنقطع  مل  السورية،  البالد  إىل  واهلجرة 
الغالب جتابه وتواجه بالرفض من قبل السلطات الفرنسية، وأن 
أما  الذي كان حيصل على رخصة اخلروج1.  القليل فقط، هو 
العائالت اليت كانت تصل إىل املشرق، بعد عناء السفر ومشقته 
فقد كانت تتكون من رب العائلة وزوجته واألوالد، مما ينم عن 
نية عدم الرجوع، وأن اهلجرة أبدية. والغالب أن هذه العائالت، 
كانت تنتمي على عامل احلرفيني وصغار التجار، وبعض مالك 
األراضي، الذين ينتمون إىل مناطق : املدية، الربواغية، تابالت، 
سور الغزالن، ثم امتدت بعد صيف 1898 إىل مناطق أخرى إىل 
واد  العطاف،  الشلف،  سهل  سور   : حّفها  وما  األصنام  مدينة 
وفود  ذلك  بعد  توالت   ،Cavaignac, Montenotte, Charon فضة 
احلصول  أجل  من  الفرنسية  اإلدارة  مكاتب  على  اجلزائريني 
تبسة،  ومن  بوغار،  من  املرة  هذه  جاءت  اهلجرة،  رخصة  على 
حيث سجلت أعلى نسبة، حوالي 7000 شخصا. فقد ضاقت بهم 
السبل بسبب البطالة، والعمل املومسي، واخلماسة، فضال على 
األراضي  واملواشي، ومصادرة  الفادح يف سعر احلبوب  التدهور 
مثل  الطبيعية  األسباب  بعض  أخريا  وليس  التهميش،  وسياسة 
مواسم  وضّيع  والكأل،  العلف  من  القطيع  حرم  الذي  اجلفاف 

الّصبا.
السفر  طاليب  أغلبية  أن  على  توكيد  لوسياني  تقرير  ويف 
إىل  تعود  ذلك  إىل  دفعتهم  اليت  األسباب  أن  رددوا  اخلــارج،  إىل 
التقرير(،  منها  جمموعة  )يعرض  الشكاوى  من  طويلة  قائمة 
تقدموا بها إىل املصاحل اإلدارية والسلطات العامة، لكنها مل تلق 
املبالغة يف فرض   : األذن الصاغية، وال احلل املناسب، من ذلك 
1. تضمن منشور احلاكم العام الصادر ب24 أكتوبر 1899، والتلغرام التطبيقي املرسل 
يف 6 نوفمرب 1899، التعليمات التالية اليت ترفض كل طلبات احلصول على جوازات السفر 
إىل سوريا، وتعليق األمر على استيفاء الشرطني التالني : - وجود أسباب وجيهة، مثل حاجته 
إىل التجارة، وبطلب من عائلته من هناك. - أن يكون حائزا على 1000 فرنك فرنسي، مثن 

تكاليف السفر.
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الضرائب املرهقة1، الرسوم القضائية، البطء الشديد يف معاجلة 
قضايا األهالي من طرف قاضي السالم، رفع عقرية التنديد ضد 
مصادرة أراضيهم، وضد االستيالء على أراضي املسلمني، إنشاء 
لألعوان  املفرطة  التقديرية  السلطة  وضد  استعمارية،  مراكز 
ضد  القضائية(،  والسلطة  اإلداريـــة  السلطة  )تداخل  اإلداريـــني 
والغابات،  احلقول  حراسة  على  للقيام  النارية  األسلحة  مصادرة 
كذلك ضد التقارير واحملاضر اليت يدونها حراس الغابات حيال 
األهالي، وضد التعسف والتجاوزات اليت تصدر عن القّياد وبعض 

زعماء األهالي وليس أخريا ضد قانون الغابات2...
اليت قيدت  الفرنسية  القنصلية  املصاحل  ومن خالل سجالت 
حصر  ميكن  دمشق3،  إىل  القادمني  اجلزائريني  ومهن  أمســاء 
نوعية املهن اليت اشتعل عليها هؤالء، خاصة األفواج اليت جاءت 
بعد مقاومة القبائليني للحملة الفرنسية عام 1857، والذين نزحوا 
: نساجني، حّياكني، حّراس،   1871 املقراني عام  عقب هزمية 
حدادين،  بّنائني،  اإلبــل،  وعلى  البغال  على  محالني  فّحامني، 
قــّنــاصــني، خبازين،  ــواشــي،  وامل األغــنــام  جــوالــة، جتــار  بائعني 
جنارين..، أعطيت هلم مزارع قرب مدينة دمشق، ومنهم تشكلت 
1. لعل مثال بسيط يكشف النقاب على مدى ثقل الضرائب اليت ينوء به كاهل اإلنسان 
األهلي . من الضرائب اليت تفرض عليه بشكل اعتباطي، وال تتماشى مع بيئته اليت ألف 
العيش فيها: عندما تقدم عائلة مسلمة على إقامة حفل زفاف، تفرض عليه الرسوم واإلتاوات 
التالية : - تدفع 6 فرنكات إىل القاضي، منها 5 فرنكات للحصول على العقد، )شهادة 
البلدي،  الصندوق  10 فرنكات إىل  العقد. عالوة على  الزواج(، وفرك واحد لرتمجة  عقد 
و5 فرنكات مقابل خدمة احلراسة اليت يقوم بها احلرس البلدي. واملعروف أن هذه الرسوم 
مقتضيات  على  بناء  العائلة  تقدمها  اليت  املالية  والواجبات  األعباء  إىل  تضاف  واإلتاوات، 

الشريعة اإلسالمية أو األعراف والتقاليد احمللية.
هجرة  مسألة  والتقصى  بالبحث  تناولت  اليت  الصحفية  واملقاالت  التقارير  مجيع  2. يف 
األهالي إىل بالد الشام، ربطت بصورة من الصور بني اهلجرة والوضع األهلي العام، مما ينم 
يف نهاية التحليل عن وجاهة السبب السياسي املتعلق باملركز السياسي واإلداري للمسلمني 
اجلزائريني. أنظر يف عالقة اهلجرة بالسياسة الفرنسية  العامة يف اجلزائر املقاالت التالية : 
 ; La Dépêche Algérienne ,25 nov.1911 ; l’exode des indigènes algériens, le temps 31 oct.1911

.L’Écho d’Oran أما أهم دراسة /حتقيق حول املوضوع، فقد نشرته جريدة
القنصلية  سجالت  يف  أمساؤهم  تقيد  ال  العاديني،  اجلزائريني  لبعض  هجرات  3. هناك 
الفرنسية أو يف الوالية السورية، فالغالب أن الذين يتقدمون للحصول على امتيازات اجلنسية 
هم من العائالت املعتربة، وبالتالي هناك عددا معتربا يفلت من األرقام الرمسية للجزائريني 

يف بالد املهجر.
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أول العائالت اجلزائرية اليت حفظت أمسائها بآل بين هاشم، وآل 
اجلاليات  وجود  مناطق  توزعت  مبارك. كما  وبين  مرابط،  بين 
األعيان  )وبها  دمشق   : التالية  واحلواضر  املــدن  على  اجلزائرية 
والقادة احملاربون(، اجلليل ذات الطابع الريفي، ومستوطنات يف 

بريوت، صيدا، وحلب...

مسّوغ الدين .. كدافع إىل اهلجرة :
مل يكن الدين1، هو الدافع األساسي إىل هجرة اجلزائريني 
املخيلة  تندرج يف ما متليه  السورية، بل اهلجرة نفسها  البالد  إىل 
إىل  االنتماء  يف  التواصل  وهو  اجلزائريني،  لألهالي  االجتماعية 
من  الــفــرار  على  املغاربة  تشجع  كانت  الــيت  العثمانية،  الــدولــة 
االحتالل واللواذ إىل بالدها يف املشرق العربي واإلسالمي2، ولعل 
العاملية  احلرب  بعد  األهالي  شؤون  مدير  منصب  شغل  الذي  لوسياني،  تقرير  1. يذكر 
األوىل باعتباره خبري يف قضايا األهالي واإلسالم، أنه، ورغم وجود دوافع وأسباب شتى محلت 
األهالي املسلمني على اهلجرة، لكن يف نهاية املطاف، يبقى الدين هو السبب الرئيسي، وهذا 
يا يسجله حرفيا : »ويف رأيي، جيب رفض كل األسباب اليت تتعلق بسخط وتذمر األهالي، 
االعتبارات  هذه  مثل  أن  اليت جيتازونها.  الصعبة  االقتصادية  بالظروف  يتعلق  السبب  أن  أو 
واألسباب ال تضيف شيئا جديدا عن ظاهرة الرحيل اجلماعي عن ما سبق لي أن أوضحته يف 
مقدمة هذا التقرير، أي السبب الديين والسبب السياسي. فالعرب الذين استمعت إليهم وهم 
يتكلمون يف ما بينهم، يطلقون على هذه احلركة اسم اهلجرة، كما هي ماثلة يف خمليتهم 
التارخيية، هجرة النيب حممد من مكة إىل املدينة. كما أن األشخاص الذين قاموا بهذه 
 Rapport ».الرحلة يعرفون باملهاجرين، إشارة إىل ما جاء يف القرآن عن أتباع النيب يف هجرته

Luciani, p.17
بدوره على  فيؤكد  ملنطقة جيجل،  املالي  املندوب   ،Barbedette باربيدات  السيد  تقرير  أما 
وبقية األسباب األخرى فمجرد عوامل عارضة.  دينية،  التلمسانية متت ألغراض  أن اهلجرة 
احملاصيل،  نقص  الفقر،  اجلفاف،  مثل  يسميها،  كما  الطارئة،  األسباب  وجاهة  فرغم 
وغالء املعيشة إال أن يف نهاية املطاف، يبقى السبب الوجيه والقار هو الشعور الديين املشرتك 
بني مجيع سكان العامل اإلسالمي. فكل أجزائه تتالحم، وتنجذب حنو مركز اخلالفة 
للجان اإلسالمية  قوة هائلة  القرآني، مينح  الواجب  »إن  التقرير:  ويقول صاحب  اإلسالمية. 
العثمانية،  احلكومة  من  ومعنوي  مادي  دعم  على  اليت حتصل  القسطنطينية،  يف  القائمة 
بقصد تيسري سبل اهلجرة«. ص. 4،5 من خالصة التقرير الذي قدمه احلاكم العام للجزائر 
 Le Gouverneur Général de l’Algérie à M. Le ministre de : إىل وزير الداخلية الفرنسي .أنظر
 l’intérieur, service de l’Algérie, Paris. Emigration d’indigènes de la région de Tlemcen en

.Syrie.AOM, 9H/104
الغالب ألسباب  تتم يف  أن اهلجرة اجلزائرية  الفرنسية وتشري إىل  التقارير  2. تظهر بعض 
ما  بأرض اإلسالم واخلالفة اإلسالمية يف تركيا، وهذا صحيح مبعنى  تعقلهم  أي  دينية، 
وليس بكل املعاني، ألن التحليل التارخيي يكشف ويؤكد دائما، ويف نهاية املطاف على أن 
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